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.
Виконуючий
обов'язки
Президента

Iсаєв Микита Костянтинович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
34350924
4. Місцезнаходження
м. Київ , д/н, 04114, м.Київ, Вишгородська 45А/6, оф.8
5. Міжміський код, телефон та факс
428-14-15 428-14-19
6. Електронна поштова адреса
office@nadiyna.com.ua

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

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.nadiyna.com.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі
Інтернет
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, т.щ. Товариство не
приймало участi у створеннi юридичних осiб на кiнець звiтного перiоду. - Iнформацiю щодо
посади корпоративного секретаря не надається, т.щ. посада корпоративного секретаря вiдсутня.
- Iнформацiя про рейтингове агенство не надається, тому що згiдно з законодавством України
Товариство та цiннi папери, випущенi їм, не потребують визначення рейтингової оцiнки. Iнформацiя про фiзичних та юридичних осiб, якi володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не
надається, тому що таких осiб не iснує. - Iнформацiя про випуски процентних, дисконтних,
цiльових (безпроцентних) облiгацiй, похiдних цiнних паперiв та про iншi цiннi папери (емiсiя
яких пiдлягає реєстрацiї) не надаються, т.щ. Товариством не випускались зазначенi цiннi
папери. - Iнформацiя про викуп акцiй протягом звiтного перiоду не надається, т.щ. Товариство
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акцiй не викупало. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї
та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не
займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. - Iнформацiя про прийняття рiшення
про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких
подiй за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що у Товариства таких подiй
за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що у
Товариства таких подiй за звiтний перiод не виникало. - Вiдомостi про особливу iнформацiю не
надається, тому що у Товариства такої iнформацiї за звiтний перiод не виникало. - Iнформацiя
про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не надається, тому такi
цiннi папери не випускались. - Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй та Iнформацiя про
склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, 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,
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв на
надається, тому що Товариством не випускались iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати,
цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, iншi
iпотечнi цiннi папери. - Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв
ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих
активiв ФОН, Правила ФОН не надаються, тому що Товариство не випускало сертифiкати
ФОН. - Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, т.щ. Товариство не випускало цiльових
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№482246
3. Дата проведення державної реєстрації
11.05.2006
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
15000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
15
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СIЧ"
2) МФО банку
380816
3) поточний рахунок
26509010170
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д\н
5) МФО банку
д\н
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6) поточний рахунок
д/н
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Опис

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

АЕ
284211

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ серiя АЕ №284211 видана
Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.

АЕ
284213

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я) серiя АЕ №284213 видана
Опис
Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власниiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)]

АЕ
284214

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала
лiцензiюСтрахування вiдповiдальностi перед
третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного
Опис
транспорту, вiдповiдальностi власниiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)] серiя АЕ №284214 видана
Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.
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АЕ
284212

Страхування фiнансових ризикiв

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування фiнансових ризикiв серiя АЕ
Опис
№284212 видана Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р.
термiн дiї безстроковий.

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування

АЕ
198650

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
26.03.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового
Опис
пошкодження або псування серiя АЕ № 198650
видана Нацкомфiнпослуг, 26.03.2013р. термiн дiї
безстроковий.

АЕ
284200

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

Опис

Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного) серiя АЕ №284200 видана
Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.

АЕ
284201

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування майна [крiм залiзничного,
Опис
наземного, повiтряного, водного транспорту
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного
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транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)] серiя АЕ №284201 видана
Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.

Страхування медичних витрат

АЕ
284202

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування медичних витрат серiя АЕ №284202
Опис
видана Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р. термiн дiї
безстроковий.

Страхування вiд нещасних випадкiв

АЕ
284203

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування вiд нещасних випадкiв серiя АЕ
Опис
№284203 видана Нацкомфiнпослуг, 21.11.2013р.
термiн дiї безстроковий.

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу

АЕ
284204

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
21.11.2013 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

ПРАТ "СК"НАДIЙНА" отримала лiцензiю
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу
Опис
серiя АЕ №284204 видана Нацкомфiнпослуг,
21.11.2013р. термiн дiї безстроковий.
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Юрiна Людмила Геннадiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1957
5) освіта**
У перiод з 1974р. по 1979 р. навчалась у Одеському iнженерно-будiвельному iнститутi. У 1985 р.
закiнчила Київський торгово-економiчний iнститут за спецiальнiстю бухгалтерський облiк,
контроль та аналiз господарської дiяльностi.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Президент ПрАТ "СК "НАДIЙНА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.05.2015 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Розмiр виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до
п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи – 38 рокiв. Перелiк
посад, якi особа обiймала протягом 5 рокiв: Президент ПрАТ "СК "НАДIЙНА". На посаду члена
Наглядової ради призначено рiшенням зборiв вiд 30.04.2015 р. Обрано Головою Наглядової ради
12.05.2015 р. Особа займає iншi посади: нi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор акцiонерного товариства
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дмитрiєва Вiкторiя Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
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4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
фiнансовий директор ПрАТ "СК "НАДIЙНА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.02.2015 до моменту вiдкликання
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Положенням про Ревiзора та Статутом. Розмiр виплаченої винагороди, в тому
числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8)
частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Особа призначена рiшенням зборiв вiд
11.02.2015 р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не
має. Стаж роботи – 23 рокiв. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв:
головний бухгалтер ПрАТ "СК "НАДIЙНА", фiнансовий директор ПрАТ "СК "НАДIЙНА". Особа
не надала iнформацiї щодо паспортних даних.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Виконуючий обов'язки Президента
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iсаєв Микита Костянтинович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Вiце-президент з юридичних питань ПрАТ "СК "НАДIЙНА"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 безстроково
9) Опис
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Згода на розкриття паспортних даних не надавалась. Повноваження та обов'язки посадової особи
визначенi посадовою iнструкцiєю, Статутом Товариства. Розмiр виплаченої винагороди, в тому
числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8)
частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Протягом звiтного року рiшення про
переобрання Голови правлiння не приймалося. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи – 12 рокiв. Прогягом останнiх п'яти рокiв
займала посади: Начальник юридичного вiддiлу ПрАТ "СК "НАДIЙНА"; Вiце-президент з
юридичних питань ПрАТ "СК "НАДIЙНА". Посадова особа iнших посад не займає. Особа
призначена рiшенням Наглядової ради ПрАТ "СК "НАДIЙНА" вiд 29.04.2015 р.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сiпунова Свiтлана Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
особа не надала згоди на розголошення iнформацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.02.2015 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Розмiр виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно
до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа не
надала згоди на розголошення iнформацiї про стаж роботи. Iншi посади, якi обiймала особа
протягом останнiх п'яти рокiв та попередня займана посада: особа не надала згоди на
розголошення iнформацiї. Iншi посади що займає: особа не надала згоди на розголошення
iнформацiї.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
12

Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мостова Олена Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник директора ТОВ "АФ "Аудит-Стандарт"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.12.2015 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Положенням про Ревiзора та Статутом. Розмiр виплаченої винагороди, в тому
числi у натуральнiй формi не надається акцiоненим товариством вiдповiдно до п.1 пiдпункту 8)
частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв,
затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013. Особа призначена наказом №196-К вiд
30.11.2015 В.о. Президента ПрАТ "СК "НАДIЙНА". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Стаж роботи - 21 рiк. Iншi посади, якi обiймала
особа протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора ТОВ "АФ "Аудит-Стандарт"; Аудитор
ПАТ "Iнтеграл-банк"; помiчник керуючого ПАТ "Iнтеграл-банк". Особа займає iншi посади: нi
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шабаш Роман Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н 01.01.1900 Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних
4) рік народження**
1972
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
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0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
особа не надала згоди на розголошення iнформацiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.02.2015 безстроково
9) Опис
Особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов'язки посадової
особи визначенi Положенням про Наглядову раду та Статутом Товариства. Розмiр виплаченої
винагороди, в тому числi у натуральнiй формi не надається акцiонерним товариством вiдповiдно
до п.1 пiдпункту 8) частини другої глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Особа не
надала згоди на розголошення iнформацiї про стаж роботи, попередню займану посаду. Iншi
посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: особа не надала згоди на розголошення
iнформацiї. Особа займає iншi посади: так.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

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

Кількість
акцій
(штук)

Кількість за видами акцій

1

2

3

4

5

Голова
Наглядової ради

Юрiна Людмила
Геннадiївна

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

0

Ревiзор
акцiонерного
товариства

Дмитрiєва Вiкторiя
Вiкторiвна

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

Виконуючий
обов'язки
Президента

Iсаєв Микита
Костянтинович

Член Наглядової
ради

Від загальної
кількості акцій прості
(у відсотках)
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

6

7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Сiпунова Свiтлана
Сергiївна

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

760

9.5

760

0

0

0

Головний
бухгалтер

Мостова Олена
Володимирiвна

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

Шабаш Роман Iванович

д/н д/н 01.01.1900 Особа не
надала згоди на розкриття
паспортних даних

760

9.5

760

0

0

0

1520

19.0

1520

0

0

0

Усього
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
29.04.2016
100
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання Лiчильної комiсiї та секретаря
загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 2. Про затвердження результатiв дiяльностi Товариства за
2015 рiк та розподiл прибутку Товариства. 3. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi
Товариства на наступний перiод. 4. Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв. Особи, що
подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: не подавались Результати розгляду питань
порядку денного: обрано Лiчильну комiсiю та секретаря зборiв, затверджено результати дiяльностi
Товариства за 2015 рiк, прийнято рiшення про розподiл прибутку Товариства, затвердженi основнi
напрямки дiяльностi Товариства на наступний перiод.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

163/1/2013

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000144265

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1875

8000

15000000

100

29.10.2013

Опис

Торгiвля акцiями Товариства здiйснюється на позабiржовому ринку. На бiржових торгах, та на органiзацiйно оформлених позабiржових
торгiвельних системах акцiї не обертаються. Торгiвля акцiями проводиться тiльки на ринку України. Акцiї Товариства не включались та не
виключались з лiстiнгу фондових бiрж. Мета емiсiї - залучення коштiв для розвитку виробництва та дiяльностi товариства. Спосiб розмiщення:
Акцiї були розподiленi серед засновникiв. Вiдкритого розмiщення акцiй Товариство не здiйснювало. Протягом звiтного перiоду додаткового
випуску не проводилось. Дострокове погашення не здiйснювалось.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

38

61

0

0

38

61

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

38

61

0

0

38

61

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

38

61

0

0

38

61

Найменування
основних засобів

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): -будiвлi та споруди
- до повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - машини та обладнання - до
повного використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - транспортнi засоби - до повного
використання, вiдповiдно до технiчних характеристик; - iншi - до повного використання,
вiдповiдно до технiчних характеристик. Всi основнi засоби власнi, орендованих засобiв немає.
Первiсна вартiсть основних засобiв: будинки та споруди 0 тис. грн., машини та обладнання 0
тис.грн., транспортнi засоби 0 тис.грн., iншi 220 тис.грн. Ступiнь зносу основних засобiв: будинки
та споруди 0%, машини та обладнання 0%, транспортнi засоби 0%, iншi 72,77% Ступiнь
використання основних засобiв: всi основнi засоби використовуються на 100%. Сума нарахованого
зносу: 159 тис.грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi: суттєвих змiн не було.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: обмеження вiдсутнi.
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3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

1866

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

12433

X

X

Усього зобов'язань

X

14299

X

X

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

Опис:

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ
КОНСАЛТИНГ ГРУП"
35316245
03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

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

4026 27.09.2007

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**

192 П 000192 30.01.2014 05.07.2017

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

2016 р.
умовно-позитивна
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

1

0

2

2015

2

1

3

2014

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X
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Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

2

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

2

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

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Самооцiнку Наглядова рада не
проводила

Оцiнка роботи Наглядової ради не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
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Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Iншi вимоги вiдсутнi

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

д/н

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Ні

X
X
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Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Ні

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Так

Ні

Так

Так

Ні

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X
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Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): 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

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 10.04.2014 ; яким органом управління прийнятий:
Загальнi збори
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
вiдхилень не було, кодекс дотримується
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Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Приватне акцiонерне товариство “Страхова компанiя “НАДIЙНА” (скорочено – ПрАТ „СК
„НАДIЙНА”) створено у формi приватного акцiонерного товариства згiдно з Законами України
«Про акцiонернi товариства» та "Про страхування". Компанiя здiйснює страхову та
перестрахувальну дiяльнiсть за одержаними у встановленому порядку лiцензiями на здiйснення
страхових операцiй, пов’язаних з пропонуванням та наданням захисту вiд наслiдкiв випадкових
подiй.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi вiдсутнi.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Порушення вiдсутнi
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
За результатами перiвiрки Нацкомфiнпослуг, до ПрАТ "СК "Надiйна" були застосованi заходи
впливу на пiдставi Розпорядження Нацкомфiнпослуг №2965 вiд 29.11.2016, якi на момент подання
рiчного звiту є виконаними.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
ПрАТ "СК "Надiйна" в процесi здiйснення господарської дiяльностi здiйснює управлiння
ризиками вiдповiдно до Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у
страховика, затвердженими Нацкомфiнпослуг.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Внутрiшнiй аудит проводиться на пiдприємствi згiдно з методичними рекомендацiями щодо
проведення внутрiшнього аудиту фiнансових установ, затвердженими розпорядженням
Держкомiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27.09.2005р. № 4660.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр вiдсутнi.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової
установи розмiр не вiдбувалось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
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інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом звiтного року операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку не надходило.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП" (код
ЄДРПОУ 35316245, адреса мiсцезнаходження 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Страхова компанiя проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора.
Протягом 2016 р. ПрАТ „СК „НАДIЙНА” спiвпрацювала з ТОВ "Аудит Консалтинг Груп" (код
ЄДРПОУ 35316245), зареєстрованого 16.08.2007р. Святошинською районною у м. Києвi
Державною адмiнiстрацiєю (Свiдоцтво А01 № 246614, реєстрацiйний номер 10721020000020899,
реєстратор Бiльська О.Ф.).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Страхова компанiя спiвпрацює з ТОВ "Аудит Консалтинг Груп" з 2012 року
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудитором здiйснювалась перевiрка та пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не вiдбувалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх чотирьох рокiв не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
У товариства вiдсутня iнформацiя щодо стягненнь, застосованi до аудитора Аудиторською
палатою України протягом року. Вiдсутнi факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової
установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Вiдповiдно до чинного законодавства України щодо захисту прав споживачiв здiйснюється
прийом громадян протягом всього робочого часу компанiї. Прийом громадян з питань надання
фiнансових послуг проводиться за мiсцем знаходження компанiї.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
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прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Iсаєв Микита Костянтинович
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Ведеться книга прийому скарг та пропозицiй, яка розмiщена в прийомнiй, на видному мiсцi поряд
зi зразками дiючих лiцензiй на страхування. Протягом звiтного року до Товариства скарги не
надходили.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позови до суду стосовно надання фiнансових послуг вiдсутнi.
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

34350924

за КОАТУУ 8038500000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

15

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Вишгородська 45А/6, оф.8, м.Київ, 04114,
Україна, 428-14-15

Адреса

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

13

12

0

первісна вартість

1001

163

163

0

накопичена амортизація

1002

150

151

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

38

61

0

первісна вартість

1011

193

220

0

знос

1012

155

159

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи
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Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

19998

19998

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

20049

20071

0

Запаси

1100

3

30

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

4042

6386

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

85

86

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

18

42

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

204

1539

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8680

14762

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

8680

14762

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

4756

2737

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

18

113

0

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

II. Оборотні активи

33

резервах незароблених премій

1183

4738

2624

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

17788

25582

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

37837

45653

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

15000

15000

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

405

567

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

4990

11087

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

20395

26654

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

6134

4700

0

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

1531

0

0

0

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

1532

95

574

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

6039

4126

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
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Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

6134

4700

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

3321

1866

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

3321

1866

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

4

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

11

12412

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7972

21

0

Усього за розділом IІІ

1695

11308

14299

0

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

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

37837

45653

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

д/н
Примітки
Iсаєв Микита Костянтинович
Керівник
Головний бухгалтер

Мостова Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

34350924

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

18080

18725

Премії підписані, валова сума

2011

167216

158643

Премії, передані у перестрахування

2012

148934

139958

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-1911

-438

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-2113

-398

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1057 )

( 1418 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 958 )

( 1190 )

Валовий:
прибуток

2090

16065

16117

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-382

14

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-478

11

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

-96

-3

Інші операційні доходи

2120

287

224

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 3549 )

( 2472 )

Витрати на збут

2150

( 45 )

(0)

Інші операційні витрати

2180

( 59 )

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття
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Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

12317

13883

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

330

145

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

12647

14028

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-6388

-6428

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

6259

7600

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

6259

7600

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

39

17

Витрати на оплату праці

2505

2733

2238

Відрахування на соціальні заходи

2510

601

556

Амортизація

2515

31

26

37

Інші операційні витрати

2520

1306

1683

Разом

2550

4710

4520

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

8000

8000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

8000

8000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

782.38

950

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

782.38

950

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

д/н
Примітки
Iсаєв Микита Костянтинович
Керівник
Головний бухгалтер

Мостова Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"

Підприємство

за ЄДРПОУ

34350924

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

88

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

164963

156278

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1011

643

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 144808 )

( 145483 )

Праці

3105

( 2206 )

( 2234 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 601 )

( 641 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 8539 )

( 4311 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 7843 )

( 3501 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 696 )

( 810 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

39

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 1251 )

( 1733 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 2942 )

( 489 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

5715

2030

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

420

229

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

( 3300 )

необоротних активів

3260

( 53 )

( 33 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

367

-3104

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( 3886 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
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дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

-3886

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

6082

-4960

Залишок коштів на початок року

3405

8680

13640

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

14762

8680

д/н
Примітки
Iсаєв Микита Костянтинович
Керівник
Головний бухгалтер

Мостова Олена Володимирiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"НАДIЙНА"

Підприємство

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

34350924

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

15000

0

0

405

4990

0

0

20395

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

15000

0

0

405

4990

0

0

20395

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

6259

0

0

6259

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0
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Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

162

-162

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого

4220

0

0

0

0

0

0

0

0
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прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

0

0

0

0

0

0

0

0
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частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

162

6097

0

0

6259

Залишок на
кінець року

4300

15000

0

0

567

11087

0

0

26654

д/н
Примітки
Iсаєв Микита Костянтинович
Керівник
Головний бухгалтер

Мостова Олена Володимирiвна
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi
за 2016 рiк ПрАТ "СК "Надiйна"
1. Загальна iнформацiя
Найменування звiтуючої органiзацiї: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Надiйна"
Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї Україна
Юридична адреса (адреса знаходження органу управлiння органiзацiї): 04114, м. Київ, вул.
Вишгородська, 45А/6, оф. 8
Звiтний перiод Рiк, що закiнчується 31 грудня 2016 р.
Дата затвердження звiтностi Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою
оприлюднення) керiвником Товариства
24 лютого 2017р.
Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi
пiсля її затвердження до випуску.
Валюта звiтностi Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна
валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Рiвень округлення в представленiй звiтностi Тис.(1000)
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ "СК "Надiйна" пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, яка затверджена Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
Опис характеру i основних напрямiв дiяльностi органiзацiї:
Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiй, зазначених в таблицi нижче:
№з\п Вид страхування № лiцензiї Термiн дiї лiцензiї
у формi обов'язкового:
1 Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування АЕ №198650 безстроковий
у формi добровiльного:
2 страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ №284200 безстроковий
3 страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)] АЕ
№284201 безстроковий
4 страхування медичних витрат АЕ №284202 безстроковий
5 Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ №284203 безстроковий
6 страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ №284204 безстроковий
7 страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ №284211 безстроковий
8 страхування фiнансових ризикiв АЕ №284212 безстроковий
9 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АЕ №284213 безстроковий
10 страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] АЕ
№284214 безстроковий
2. Основи подання фiнансової звiтностi та iнформацiї.
Бухгалтерський облiк компанiї ведеться вiдповiдно до Закону України " Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iншими
нормативними актами, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова
звiтнiсть згiдно МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов’язання , капiталi,
господарських операцiях i результатах дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку
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шляхом трансформацiї (корегування) статей у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть компанiї надається у повнiй вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти i iнтерпретацiї Радою
з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Компанiя здiйснює ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства України i
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (ПСБО). Фiнансова звiтнiсть складається на основi
даних бухгалтерського облiку згiдно П(С)БО з внесенням корегувань, проведенням
перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї у вiдповiдностi до МСФЗ. Для
складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснює оцiнку активiв,
зобов’язань i витрат на основi принципу обачностi.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
2.1. Облiкова полiтика
Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi
суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. МСФЗ наводить
облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка
мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони
застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до
вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних
МСФЗ.
Iнформацiя про облiковi полiтики
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших
подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей,
для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Основнi облiковi оцiнки та припущення
Компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв i зобов'язань, що
визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та припущення
постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших факторах, у
тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обгрунтованими за iснуючих
обставин.
А) Остаточнi зобов’язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування
Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбiльш
важливою бухгалтерською оцiнкою Компанiї. Iснує декiлька причин невизначеностi, якi необхiдно
враховувати при оцiнцi зобов’язань, по яким Компанiя в кiнцевому випадку буде здiйснювати
виплати за такими вимогами. Зокрема, збiльшились вимоги по договорам страхування медичних
витрат. Вимоги аналiзується окремо для припинених та не припинених вимог. Розвиток великих
втрат аналiзується окремо. Вимоги за не припиненими вимогами можуть бути оцiненi з бiльшою
надiйнiстю, i процеси оцiнки Компанiї вiдображають всi фактори, якi впливають на кiлькiсть i
термiни потокiв грошових коштiв за цими договорами. Коротший перiод для врегулювання цих
вимог дозволяє Компанiї досягти бiльш високого ступеня впевненостi в оцiночнiй вартостi вимог,
i порiвняно мало випадкiв, що виникли, але не заявленi, iснує в кiнцi року. Однак, чим довше часу
необхiдно для оцiнки виявлення припинених вимог, тим процес оцiнки є бiльш невизначеним по
цих вимогам. Практично всi зобов’язання по випадкам, що виникли, але не заявленi, за
договорами страхування медичних витрат вiдносяться до вимог припинених.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
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Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої
вартостi".
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Протягом звiтного 2016 року переоцiнка нерухомостi iз залученням незалежних оцiнювачiв не
здiйснювалась.
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн валютних курсiв,
показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також
специфiчних особливостей операцiй; та
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо вiдсоткових ставок,
волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань
пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у фiнансовiй
звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
грунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2016 середньозважена ставка за портфелем банкiвських депозитiв у нацiональнiй
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валютi в банках, у яких не введено тимчасову адмiнiстрацiю або не запроваджено лiквiдацiйну
комiсiю, становила 11,8% рiчних, за портфелем депозитiв у доларах США – 6,7% рiчних.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики оцiнювання Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний)
Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за
депозитними договорами
Борговi цiннi папери Первiсна оцiнка боргових цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється
за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка боргових цiнних паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. Ринковий,
дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, котирування аналогiчних
боргових цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий,
витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття
бiржового торгового дня
Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за
собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю
на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi оцiнки
професiйних оцiнювачiв
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю
погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
Судження щодо розкриття фiнансової звiтностi в умовах гiперiнфляцiї.
Керiвництво Товариства у вiдповiдностi до МСФЗ 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї", проаналiзувало наступнi критерiї:
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а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
г) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей
рiвень.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї
за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав 101,18%. Це створило передумови
для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з
МСБО 29 за 2016 рiк.
Якщо ж врахувати додатковi характеристики, то важливим фактором є динамiка змiн рiвня
iнфляцiї. Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi – 12,4%. Така динамiка може
бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка
України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.
Керiвництво Товариста також звертає увагу, що прогноз НБУ щодо iнфляцiї на 2017 рiк становить
9,1%, а на 2018 рiк - 6%.
Проаналiзувавши iншi критерiї, необхiдно зазначити, що за показниками наведеними у пiдпунктах
в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що
характеризується гiперiнфляцiєю. Швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ
понизити облiкову ставку 6 разiв протягом року – iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi
спостерiгалося зниження вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у
2016 роцi у лютому, червнi, липнi та серпнi складав менше 100%. Також, не можна стверджувати,
що продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, тим паче, якщо
цей строк є коротким.
Фiнансова звiтнiсть не потребує перегляду на умовах гiперiнфляцiї.
Iншi розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi"
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв не застосовувалась.
2.2. Грошовi кошти компанiї.
Грошовими коштами та їх еквiвалентами в компанiї вважати грошовi кошти на поточних
рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi
документи i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї
складається в нацiональнiй валютi України - гривнi.
Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому
вони виникають.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в
iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звiтностi.
2.3. Оренда.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi
ризики i вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв
визначених в МСБО 17 "Оренда". Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда.
Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами компанiї за
найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як
зобов’язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть.
Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно
вiдповiдно до перiоду оренди. У випадку надання в операцiйну оренду майна компанiї, суми
орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний
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перiод.
2.4. Визнання доходiв i витрат.
Доходи компанiї визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть,
що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи з принципу
нарахування.
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати,
пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
2.5. Основнi засоби.
Основнi засоби компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
МСБО 16 "Основнi засоби".
Основнi засоби – це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше
одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi
послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. До основних засобiв компанiї
вiдносять активи первiсна вартiсть яких становить вiд 6000,00 грн.
Основнi засоби компанiї облiковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобiв класифiкуються за
окремими класами. Готовi до експлуатацiї об’єкти, якi планують використовувати в складi
основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але
не введення в експлуатацiю основних засобiв.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть
придбання i всi затрати пов’язанi з доставкою i доведенням об’єкта до експлуатацiї.
Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими
витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю
вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку компанiя очiкує отримати за актив при його
вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття.
У випадку коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її
неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається.
Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається
керiвництвом компанiї. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх
корисного використання може переглядатись.
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється
рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв).
Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням
строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв
починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду
по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв
капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв
виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової
вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого
компонента.
На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть.
У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку
вiд знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв"
2.6. Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно
МСБО 38 " Нематерiальнi активи".
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми,
можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються компанiєю на протязi
перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних
цiлях або передачi в оренду iншим особам.
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Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарiв i послуг;
- права на об’єкти промислової власностi;
- авторськi та сумiжнi з ними права;
- iншi нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть
придбання i затрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на
виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi
роботи) визнаються в перiод їх виникнення.
Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо:
- iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних
вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi;
- якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив.
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду.
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх
експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в
експлуатацiю.
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з
врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або
iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв.
На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого
знецiнення згiдно МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".
2.7. Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39.
Зменшення корисностi активiв.
Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення
вiдповiдно до МСБО 36.
На дату складання фiнансової звiтностi компанiя може визначати ознаки знецiнення активiв:
- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались;
- старiння чи пошкодження активу;
- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть
компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом;
- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;
- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни
в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть компанiї.
У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя визначає суму очiкуваного
вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок:
справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума
очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд
знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу
до суми вiдшкодування.
Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi пiдприємства, як єдину одиницю, що
генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак знецiнення
одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається.
2.8. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на
позики, згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв’язку з
залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з
вiдображенням у фiнансовiй звiтностi.
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2.9. Запаси.
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2.
Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо
пов’язаних з їх придбанням.
2.10. Дебiторська заборгованiсть.
Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова.
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись
резерв сумнiвних боргiв.
2.11. Зобов’язання i резерви.
Облiк i визнання зобов’язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
"Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи".
Зобов’язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i
поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною
вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг.
Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан
короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини
боргу залишається менше 365 днiв.
Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути.
Компанiя визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку
ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв.
Страховi та iнвестицiйнi контракти- класифiкацiя
Компанiя укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових
ризикiв або обох видiв ризикiв. Страховими є контрактами, якi передають суттєвий страховий
ризик. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi загальної полiтики
Компанiя визнає значним ризиком потенцiйне зобов’язання по виплатi вiдшкодування у разi
настання страхового випадку, що принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування, що пiдлягає
виплатi у разi, якщо страховий випадок не вiдбудеться.
Iнвестицiйними контрактами є договори, якi передають фiнансовi ризики без значного страхового
ризику.
Деякi з страхових та iнвестицiйних контрактiв мають умови дискрецiйної участi (УДУ). Ця умова
дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат, додатковi виплати i бонуси:
А) якi, ймовiрно, становитимуть значну частину всiх контрактних виплат,
Б) рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емiтентовi,
В) за умовами контракту вони грунтуються на:
- результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом визначеного типу,
- реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом активiв,
утримуваних емiтентом,
або
- Прибутку чи збитку пiдприємства, фонду або iншого суб’єкта господарювання, якi є емiтентом
контакту.
Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення сум на якi
додатковi дискрецiйнi виплати розраховуються (УДУ право на надлишковi доходи) та в рамках
якого Компанiя може здiйснювати розподiл в частинах та в термiни виплат передбачених для
утримувачiв контрактiв. Принаймнi 90% вiд надлишкового iнвестицiйного доходу має бути
розподiлене на утримувачiв контрактiв в цiлому (що може включати майбутнiх утримувачiв
контрактiв); розмiр та час виплат такого розподiлу конкретним утримувачам контрактiв є умовою
дискрецiйної участi Компанiї; предметом рекомендацiй вiдповiдного мiсцевого актуарiю.
2.12. Винагорода працiвникам.
Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
"Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi компанiя сплачує обов’язковi внески в
Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi
передбаченому законодавством України.
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2.13. Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї
вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток".
Витрати з податку на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються
iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу
(прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України.
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що
наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi
активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов’язань.
2.14. Власний капiтал.
Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв.
Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї.
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов’язання на звiтну дату лише в тому
випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв.
2.15. Сегменти.
У зв’язку з тим, що компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються.
У випадку розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг,
компанiя буде надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ "Операцiйнi сегменти".
2.16. Пов’язанi особи.
У вiдповiдностi до ознак пов’язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов’язанi особи в компанiї
вiдсутнi.
2.17. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати.
Керiвництво компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк
уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть.
При складаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i
вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10.
2.18. Форми фiнансової звiтностi.
Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до рекомендацiй МСФЗ 1.
Баланс складається методом подiлу активiв i зобов’язань на поточнi i довгостроковi.
Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою.
Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi.
Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7.
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО.
2.19. Використання нових та переглянутих стандартiв, якi були випущенi i набирають чинностi в
2016 роцi.
Застосування нових стандартiв та iнтерпретацiй
Товариство вперше застосувало деякi новi стандарти i поправки до чинних стандартiв, якi
вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 р або пiсля цiєї дати.
Товариство не застосовувало опублiкованi достроково стандарти, роз'яснення або поправки, якi
були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися
вперше в 2016 роцi, вони не мали iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства.
Характер i вплив кожного нового стандарту / поправки описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання"
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких
пiдлягає тарифного регулювання, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними
дiючих принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдстрочених пiсля тарифних
рiзниць першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi
представити рахунки вiдстрочених тарифних рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий
стан, а по руху такими залишками - окремими рядками в звiтi про прибуток або збиток i ПКД.
Стандарт вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним
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ризиками, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть органiзацiї. Оскiльки
Товариство вже готує звiтнiсть по МСФЗ, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному регулюванню,
даний стандарт не застосовується до її фiнансової звiтностi.
МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" - "Облiк придбань часткою участi"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання
частки участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої є бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами
МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесiв" для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз'яснюють,
що ранiше придбаннi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбаннi
додаткової частки участi в тiй же спiльної операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм
того, в МСФЗ (IFRS) 11 було включено виключення зi сфери застосування, згiдно з яким данi
поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль (включаючи
звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї ж сторони, що володiє кiнцевим
контролем. Поправки застосовуються як щодо придбання початкової частки участi в спiльнiй
операцiї, так i щодо придбання додаткових часток в тiй же спiльнiй операцiї i вступають в силу на
перспективнiй основi. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки в
аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв амортизацiї"
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38
"Нематерiальнi активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних
вигод, якi генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi
вигоди, якi споживаються в рамках використання активу. В результатi заснований на виручцi
метод не може використовуватися для амортизацiї основних засобiв i може використовуватися
тiльки в рiдкiсних випадках для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки застосовуються на
перспективнiй основi i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки вона не
використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодовi культури"
Поправки вносять змiни до вимог облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню
плодових культур. Згiдно з поправками бiологiчнi активи, якi вiдповiдають визначенню плодових
культур, бiльш не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство".
Замiсть цього до них застосовуються положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання
плодовi культури будуть оцiнюватися вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 по накопиченим фактичними
витратами (до дозрiвання) i з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi
переоцiнки (пiсля дозрiвання ). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, яка росте на
плодових культурах, як i ранiше залишалася в рамках сфери застосування МСФЗ (IAS) 41 i
оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. Вiдносно державних
субсидiй, що вiдносяться до плодових культур, буде застосовуватися МСФЗ (IAS) 20 "Облiк
державних грантiв i розкриття iнформацiї про державну допомогу". Поправки застосовуються
ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки у Товариства вiдсутнi
плодовi культури.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод пайової участi в окремих фiнансових звiтах"
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод пайової участi для облiку iнвестицiй в
дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах.
Органiзацiї, якi вже застосовують МСФЗ i приймають рiшення про перехiд на метод пайової участi
в своїх окремих фiнансових звiтах, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не
впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр."
Даний документ включає в себе наступнi поправки: МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи,
утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп)
здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам. Поправка роз'яснює,
що перехiд вiд одного методу вибуття до iншого повинен вважатися не новим планом з вибуття, а
продовженням початкового плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не
переривається. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
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(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може
являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення необхiдностi розкриття
iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо
подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того, якi договори на обслуговування уявляють собой
подальшу участь, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є
необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовує дану поправку.
(Ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до
скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значним
оновленням iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi. Дана поправка застосовується
ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй оцiнюється
на пiдставi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй облiгацiя випущена. При
вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй, деномiнованих в певнiй
валютi, необхiдно використовувати ставки за державними облiгацiями. Дана поправка
застосовується перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй
фiнансовiй звiтностi, або в iншому мiсцi промiжного фiнансового звiту (наприклад, в коментарях
керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в
промiжнiй фiнансовiй звiтностi. Iнша iнформацiя в промiжному фiнансовому звiтi повинна бути
доступна для користувачiв на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть.
Дана поправка застосовується ретроспективно.
Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi"
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз'яснюють, а не значно змiнюють, iснуючi вимоги МСФЗ
(IAS) 1.
Поправки роз'яснюють наступне:
- вимоги до суттєвостi МСФЗ (IAS) 1;
- окремi статтi у звiтi про прибуток або збиток i ПКД i в звiтi про фiнансове положення можуть
бути дезагрегованi;
- у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi;
- частка ПКД асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом
участi в капiталi, має бути викладена агреговано в рамках однiєї статтi i класифiкуватися як
статттi, якi будуть чи не будуть згодом рекласифiковано в чистий прибуток або збиток.
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових промiжних
пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про прибуток або збиток i ПКД. Данi поправки
не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi органiзацiї:
застосування виключення з вимоги про консолiдацiю"
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних
органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть". Поправки до МСФЗ
(IFRS) 10 роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi
застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою органiзацiєю iнвестицiйної
органiзацiї, якщо iнвестицiйна органiзацiя оцiнює всi свої дочiрнi органiзацiї за справедливою
вартiстю.
Крiм цього, поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки така
дочiрня органiзацiя iнвестицiйної органiзацiї, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю i надає
iнвестицiйнiй органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi дочiрнi органiзацiї iнвестицiйної органiзацiї
оцiнюються за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi
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органiзацiї та спiльнi пiдприємства" дозволяють iнвестору при застосуваннi методу участi в
капiталi зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його асоцiйованої органiзацiєю
або спiльним пiдприємством, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, до своїх власних часток участi в
дочiрнiх органiзацiях.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства,
оскiльки воно не складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти i роз'яснення, якi були випущенi, але ще не вступили в силу на дату
випуску фiнансової звiтностi Товариства. Компанiя має намiр застосувати цi стандарти з дати їх
вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi
iнструменти", яка замiнює МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" та всi
попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з облiку
фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9
набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї
дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. За винятком облiку хеджування стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є обов'язковим. Вимоги
щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються перспективно, з деякими обмеженими
винятками.
Товариство планує почати застосування нового стандарту з необхiдної дати вступу в силу. Наразi
керiвництво оцiнює вплив даного стандарту.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс i власний капiтал при
застосуваннi вимог до класифiкацiї та оцiнки МСФЗ (IFRS) 9. Товариство планує продовжувати
оцiнювати за справедливою вартiстю всi фiнансовi активи, якi оцiнюються в даний час за
справедливою вартiстю.
Позики, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання договiрних
грошових потокiв, i очiкується, що вони приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є
виключно платежами в рахунок основної суми боргу i вiдсоткiв. Отже, Товариство очiкує, що
згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать враховуватися за амортизованою вартiстю. Однак
Товариство бiльш детально проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими
iнструментами, перш нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для
оцiнки за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Товариство вiдображала по всiх боргових цiнних паперiв, позик i
торгової дебiторської заборгованостi 12-мiсячнi очiкуванi кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi
збитки за весь термiн. Наразi Товариство оцiнює вплив даного стандарту.
(в) Облiк хеджування
Товариство вважає, що всi iснуючi вiдносини хеджування, визначенi в даний час на розсуд
Товариства в якостi ефективних вiдносин хеджування, вiдповiдатимуть вимогам до облiку
хеджування згiдно з МСФЗ (IFRS) 9. Оскiльки МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку
органiзацiєю ефективностi хеджування, Товариство не очiкує значного впливу в результатi
застосування МСФЗ (IFRS) 9. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть Товариства.
"Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає п'ять етапiв,
яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15
виручка визнається в сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в
обмiн на передачу товарiв або послуг покупцевi.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки.
Вимагатиметься повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне
застосування для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати; при
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цьому допускається застосування до цiєї дати. Товариство планує використовувати варiант
повного ретроспективного застосування нового стандарту з необхiдною дати вступу в силу. У
2016 роцi Товариство провела попередню оцiнку наслiдкiв застосування МСФЗ (IFRS) 15,
результати якої можуть бути переглянутi за пiдсумками триваючого бiльш детального аналiзу.
Крiм цього, Товариство приймає до уваги поправки, випущенi Радою з МСФЗ в квiтнi 2016 року, i
буде вiдстежувати змiни в майбутньому.
Наразi Товариство оцiнює вплив даного стандарту.
(а) Продаж товарiв
Очiкується, що застосування нового стандарту до договорiв з покупцями, за якими
передбачається, що продаж обладнання буде єдиним обов'язком до виконання, не матиме впливу
на прибуток або збиток Товариства.
(б) Надання послуг
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 розподiл буде здiйснюватися на пiдставi вiдносної цiни вiдокремленої
продажу. В результатi може змiнитися розподiл вiдшкодування i, отже, розподiл у часi сум
виручки, визнаної в зв'язку з такими продажами.
(в) Устаткування, отримане вiд покупцiв
Якщо органiзацiя отримує або очiкує отримання негрошового вiдшкодування, МСФЗ (IFRS) 15
вимагає, щоб справедлива вартiсть негрошового вiдшкодування включалася в цiну угоди.
(г) Вимоги до подання та розкриття iнформацiї
У МСФЗ (IFRS) 15 мiстяться бiльш детальнi вимоги до подання та розкриття iнформацiї, нiж в
дiючих МСФЗ. Вимоги до подання вносять значнi змiни в iснуючу практику i значним чином
збiльшують обсяг iнформацiї, необхiдної до розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариства. Багато
вимог до розкриття iнформацiї в МСФЗ (IFRS) 15 є абсолютно новими.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 "Продаж або внесок активiв в угодах мiж
iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством"
Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi облiку
втрати контролю над дочiрньою органiзацiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або
спiльному пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, якi
виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з
визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або
спiльним пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають
в результатi продажу або внеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в
межах часток участi, наявних у iнших, нiж органiзацiя, iнвесторiв в асоцiйованого пiдприємства
або спiльному пiдприємствi. Рада з МСФЗ перенесли дату вступу даних поправок в силу на
невизначений термiн, однак органiзацiя, яка застосовує данi поправки достроково, повинна
застосовувати їх перспективно.
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв"
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" є частиною iнiцiативи Ради з МСФЗ в
сферi розкриття iнформацiї i вимагають, щоб органiзацiя розкривала iнформацiю, що дозволяє
користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою
дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними.
При першому застосуваннi даних поправок органiзацiї не зобов'язанi надавати порiвняльну
iнформацiю за попереднi перiоди. Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати.
Застосування даних поправок повинно бути розкрито Товариством у виглядiдодаткової
iнформацiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих
збиткiв"
Поправки роз'яснюють, що органiзацiя повинна враховувати те, чи обмежує податкове
законодавство джерела оподатковуваного прибутку, проти якої вона може робити вiдрахування
при вiдновленнi такої тимчасовою рiзницi. Крiм того, поправки мiстять вказiвки щодо того, як
органiзацiя повинна визначати майбутнiй оподаткований прибуток, i описують обставини, при
яких оподатковуваний прибуток може передбачати вiдшкодування деяких активiв в сумi, що
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перевищує їх балансову вартiсть.
Органiзацiї повиннi застосовувати данi поправки ретроспективно. Однак при первинному
застосуваннi поправок змiна власного капiталу на початок самого раннього порiвняльного перiоду
може бути визнано в складi нерозподiленого прибутку на початок перiоду (або в складi iншого
компонента власного капiталу, вiдповiдно) без рознесення змiни мiж нерозподiленим прибутком
та iншими компонентами власного капiталу на початок перiоду. Органiзацiї, якi застосовують дане
звiльнення, повиннi розкрити цей факт.
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля
цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати. Якщо органiзацiя застосує данi поправки до
бiльш раннього перiоду, вона повинна розкрити цей факт. Очiкується, що данi поправки не
зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя i оцiнка операцiй з виплат на основi акцiй"
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 "Виплати на основi акцiй", в яких
розглядаються три основних аспекти: вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на
основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; класифiкацiя операцiй з виплат на основi акцiй
з умовою розрахункiв на нетто-основi для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облiк
змiни умов операцiї з виплат на основi акцiй, в результатi якого операцiя перестає класифiкуватися
як операцiя за розрахунками грошовими коштами i починає класифiкуватися як операцiя з
розрахунками пайовими iнструментами.
При прийняттi поправок органiзацiї не зобов'язанi перераховувати iнформацiю за попереднi
перiоди, проте допускається ретроспективне застосування за умови застосування поправок щодо
всiх трьох аспектiв i дотримання iнших критерiїв. Поправки набувають чинностi для рiчних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї
дати. В даний час Товариство оцiнює можливий вплив цих поправок на її фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в сiчнi 2016 року i замiнює собою МСФЗ (IAS) 17 "Оренда",
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 "Визначення наявностi в угодi ознак оренди", Роз'яснення ПКР
(SIC) 15 "Операцiйна оренда - стимули" i Роз'яснення ПКР (SIC) 27 "Визначення сутностi
операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи
визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї про оренду i вимагає, щоб орендарi вiдбивали
всi договори оренди з використанням єдиної моделi облiку в балансi, аналогiчно порядку облiку,
передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фiнансової оренди. Стандарт передбачає два звiльнення вiд
визнання для орендарiв - щодо оренди активiв з низькою вартiстю (наприклад, персональних
комп'ютерiв) i короткострокової оренди (наприклад, оренди з термiном не бiльше 12 мiсяцiв). На
дату початку оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежiв (наприклад,
зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування базовим активом
протягом термiну оренди (наприклад, актив у формi права користування). Орендарi будуть
зобов'язанi визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд витрат по
амортизацiї активу в формi права користування.
Орендарi також повиннi будуть переоцiнювати зобов'язання з оренди при настаннi певної подiї
(наприклад, змiну термiнiв оренди, змiнi майбутнiх орендних платежiв в результатi змiни iндексу
або ставки, що використовуються для визначення таких платежiв). У бiльшостi випадкiв орендар
буде враховувати суми переоцiнки зобов'язання з оренди в якостi коригування активу в формi
права користування.
Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змiнюється в
порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавцi будуть продовжувати
класифiкувати оренду, використовуючи тi ж принципи класифiкацiї, що i в МСФЗ (IAS) 17,
видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову.
Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу
iнформацiї в порiвняннi з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати, але не ранiше дати застосування
органiзацiєю МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
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ретроспективного пiдходу або модифiкованого ретроспективного пiдходу. Перехiднi положення
стандарту передбачають певнi звiльнення.
У 2017 роцi Товариство планує оцiнити можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фiнансову
звiтнiсть.
Новi поправки МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти" запропонованi для обговорення
Проект призначений для розв’язання проблеми з рiзними датами вступу в дiю даного стандарту та
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансових iнструментiв: класифiкацiя i оцiнка". Поправки пропонують два
варiанти для страхових компанiй в рамках МСФЗ (IFRS) 4 :
-сумiщений пiдхiд (overlay approach) дозволяє рекласифiкувати з прибутку або збиткiв в iншому
сукупному прибутку деякi доходи або витрати, що виникають в результатi змiни оцiнки
фiнансових активiв (пiсля переходу вiд МСФЗ (IAS) 39 на МСФЗ (IFRS) 9, до вступу в силу нового
МСФЗ (IFRS)4;
-вiдкладений пiдхiд (deferral approach) дозволяє компанiям, чия основна дiяльнiсть - випуск
страхових контрактiв по МСФЗ (IFRS) 4 , використовувати додаткове тимчасове звiльнення вiд
застосування МСФЗ (IFRS) 9 . Пiдхiд можливий також до вступу в силу МСФЗ (IFRS) 4 , однак
пiсля 1 сiчня 2021 року свою дiю припинить.
3. Примiтки до звiту про фiнансовi результати
3.1. Дохiд вiд основної дiяльностi
Тис. грн.
2015р. 2016
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Всього 18725
18725 18080
18080
3.1.1. Доход вiд страхових премiй. Договори страхування
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.
Сума (нарахованих) отриманих премiй за видами страхування склала:
тис. грн.
2015 рiк 2016 рiк
Добровiльне страхування:
Страхування вiд нещасних випадкiв 42,0 57,0
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 4,0 20,0
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 4 601,0 5 750,0
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 1 860,0 1 041,0
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 1 201,0 718,0
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 1 216,0 689,0
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 86,0 19,0
Страхування фiнансових ризикiв 149 255,0 158 683,0
Страхування медичних витрат 1 8,0
Обов’язкове страхування:
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування 377,0 231
Разом: 158 643,0 167 216,0
Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам :
2015 рiк 2016 рiк
Добровiльне страхування:
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 2 442,0 2 498,0
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 1665,0 880,0
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Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 267,0 600,0
Страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 288,0 579,0
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)] 78,0 0,0
Страхування фiнансових ризикiв 135 053,0 144 237,0
Обов’язкове страхування:
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування 165,0 141,0
Разом: 139 958,0 148 935,0
Страховi виплати
2015 рiк 2016 рiк
Добровiльне страхування:
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 128,0 50
Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) 7,0 0,0
Страхування вiд нещасних випадкiв 0,0 34,0
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 582,0 1 167,0
Страхування медичних витрат 0,0 0,0
Обов’язкове страхування: 0,0 0,0
Разом: 1 717,0 1 251,0
Компанiя сформували такi резерви:
• Резерв незароблених премiй
• Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
2015 2016
грошовi кошти на поточному рахунку 1 840,0 1 410,0
банкiвськi вклади (депозити) 3 681,0 3 290,0
права вимоги до перестраховикiв 613 0
Готiвка в касi 0,0 0
Разом: 6 134,0 4 700,0
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) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) 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;
г) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають
певнi застереження, при формуваннi резерву незароблених премiй - метод розрахунку "1/365"
основний метод , ми застосовували метод розрахунку "1/365" , як допустиму альтернативу, а при
формуваннi резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi визначається за кожним видом
страхування з урахуванням умов договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв, у
залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi
настання страхового випадку.
Зобов’язання зi страхуванням
Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом обчислення за методами, визначеними
законодавством. для вiдображення зобов’язань за договорами страхування в Компанiї формуються
страховi резерви за такими методами:
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резерв незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що
вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. Розрахунок резерву незароблених
премiй здiйснюється за кожним видом страхування на будь-яку звiтну дату за методом,
визначеним Законом України "Про страхування". Для розрахунку резерву незароблених премiй на
будь-яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 80 вiдсоткiв нарахованих страхових
платежiв з вiдповiдних видiв страхування з попереднiх дев`яти мiсяцiв розрахункового перiоду.
Розрахунок частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на будь-яку дату здiйснюється
у порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй. Резерв незароблених
премiй розраховується методом 1/365;
резерв заявлених, але неврегульованих збиткiв створюється з моменту отримання iнформацiї про
страховi випадки iз застрахованими об’єктами. Оцiнка величини резерву збиткiв визначається в
залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi настання
страхового випадку. Витрати на врегулювання збиткiв включаються в резерв заявлених, але
неврегульованих збиткiв.
Зобов’язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату затвердження страхового
акту, який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування, та
вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю.
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дiї договору
перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування.
Заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв у бухгалтерському облiку визнається на
дату пiдписання актiв виконаних робiт iз агентської винагороди. Заборгованiсть з комiсiйної
винагороди оцiнюється вiдповiдно до ставки комiсiйної винагороди за видами страхування, якi
встановлюються вiдповiдно до отриманих страхових платежiв за договорами, укладеними за
посередництва агентiв.
3.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) i чистi понесенi збитки за
страховими виплатами
Тис. грн.
2015р. 2016р.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
Всього (1418)
(1190)
(2608) (1 057)
(958)
(2015)
3.3. Iншi операцiйнi доходи
Тис. грн.
2015р. 2016р.
Дохiд вiд регресних вимог
Комiсiйна винагорода згiдно агентських договорiв
Доходи вiд списання кредиторської заборгованностi
Всього
134
90
224 168
114
5
287
3.4. Iншi фiнансовi доходи
Доходи за вiдсотками, нарахованi за перiод: 2015 р. 2016р.
Доходи за вiдсотками по депозитам, розмiщеним у банках 145 330
Разом доходи за вiдсотками 145 330
3.5. Iншi витрати
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2015 р. 2016 р.
Уцiнка i списання цiнних паперiв та необоротних активiв
Всього 0
00
0
3.6. Елементи операцiйних витрат
Тис. грн.
Найменування показникiв 2015р. 2016р.
Матерiальнi затрати 17 39
Витрати на оплату працi 2238 2733
Вiдрахування на соцiальнi заходи 556 601
Амортизацiя 26 31
Iншi операцiйнi витрати 1683 1306
Разом 4520 4710
3.7. Податок на прибуток
Тис. грн.
Найменування показника 2015р 2016р.
Поточний податок на прибуток (6 428) (6 388)
Оподаткування страхових компанiй у 2016р. здiйснюється наступним чином:
Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 136.1
статтi 136 Податкового кодексу України за ставкою 3 вiдсотки та податок на дохiд за ставкою,
визначеною вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 Податкового
кодексу України за ставкою 18 вiдсоткiв.
Нарахований страховиком податок на дохiд за ставкою, визначеною в пiдпунктi 136.2.1 пункту
136.2 статтi 136 Податкового кодексу України, є рiзницею, яка зменшує фiнансовий результат до
оподаткування такого страховика.
Об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена вiдповiдно до
пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 Податкового кодексу України,
розраховується як сума страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, нарахованих за
договорами страхування i спiвстрахування. При цьому страховi платежi, страховi внески, страховi
премiї за договорами спiвстрахування включаються до складу об'єкта оподаткування страховика
тiльки в розмiрi його частки страхової премiї, передбаченої договором спiвстрахування.
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї
вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається
виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами податкового
законодавства України. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань не проводився i
не рахувався, у звязку iз вiдсутнiстю суттєвих тимчасових рiзниць у бухгалтерському i
податковому облiку.
4. Примiтки до Балансу
Основнi засоби
Тис. грн.
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Автомобiлi Iншi основнi засоби Будинки, споруди
Всього
Первiсна вартiсть на 01.01.2015р. 39 130 169
Надiйшло за рiк 33 33
Передача
Вибуття 9 9
Первiсна вартiсть на 31.12.2015р. 39 154 193
Накопичена амортизацiя на 01.01.2015р.
Амортизацiя за перiод 5 16 21
Вибуття
Накопичена амортизацiя на 31.12.2015р. 36 120 156
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Залишкова вартiсть на 01.01.2015р. 8 26 34
Залишкова вартiсть на 31.12.2015р. 3 35 38
Первiсна вартiсть на 01.01.2016р. 39 154 193
Надiйшло за рiк 11 41 52
Передача
Вибуття 25 25
Первiсна вартiсть на 31.12.2016р. 50 170 220
Накопичена амортизацiя на 01.01.2016р.
Амортизацiя за перiод 3 28 31
Вибуття
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016р. 38 120 158
Залишкова вартiсть на 01.01.2016р. 3 38 38
Залишкова вартiсть на 31.12.2016р. 12 49 61
4.1. Нематерiальнi активи
Тис. грн.
2016р. 2015р.
Первiсна вартiсть на початок року 164 164
Надiйшло за рiк Первiсна вартiсть на кiнець року 164 164
Знос на початок року 150 150
Нараховано амортизацiї за рiк 1 1
Знос на кiнець року 151 149
Вибуло протягом року Балансова вартiсть на кiнець року 12 13
Нематерiальнi активи компанiї складаються iз лiцензiй i програмного забезпечення
4.2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Класифiкацiя фiнансових iнвестицiй на 31.12.2016р. здiйснювалась згiдно МСФО 32 i 39.
Iнвестицiї в Компанiї облiковуються за iсторичною вартiстю вiдповiдно до МСБО 39.
Фiнансовi iнвестицiї компанiї на 31.12.2015 та 31.12.2016р.
Назва
Код ЄДРПОУ
Кiлькiсть Номiнальна вартiсть
грн.
Сума, грн.
Вартiсть пакету грн.
ЗАТ "Укртрансбуд" 32382210 1 435 675 0,25 358 918,75 6 413 934,03
ПАТ "ТОРГОВИЙ ДIМ ВIАН" 38864814 60 000 1,00 60 000,00 1 200 000,00
ВАТ "Укртрансгазсервiс" 21577790 794 990 0,25 198747,50 335 125,10
ПАТ "Пересувна механiзована колона №20" 01354148 610 000 0,25 152 500,00 3 050 000,00
ВАТ "Укрресурсзабезпечення" 32917048 74 950 0,25 18 737,50 74 950,00
ПАТ "Хiмволокно Проект" 38389756 800 000 0,25 200 000,00 1 000 000,00
ВАТ "ВО" Нафтохiмiя" 33343722 18130 0,25 4 532,50 18 130,14
ВАТ "Металургспецкомплекс" 32852845 249 113 0,25 62 278,25 249 113,00
ВАТ "Євромеблi" 30177928 3803 0,25 950,75 7 150,00
ПАТ "Лiзингова компанiя "Приват-Агро" 36925749 400 000 0,25 100 000,00 500 000,00
ПАТ "Профiнанс" 37249988 545 100 54 500,00 1 000 000,00
ПАТ "ЗНКIФ "СТАНДАРТ КЕПIТАЛ" 36927002 1 459 100 145 900,00 1 000 000,00
ПАТ "ЮРИДИЧНI ПОСЛУГИ" 37499765 122 500 1,00 120 000,00 2 450 000,00
ПАТ "ФК "АВАНГАРД" 36019681 483 871 0,25 120 967,75 2 100 000,00
ЗНВПIФ "АВК" ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП" 35141110 300 100 30 000,00 300 000,00
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ЗНВПIФ "ЛАЙФ САЙЕНС" ТОВ "КУА"ХОЛДIНГ ГРУП" 35141110 300 100 30 000 300 000,00
ВАТ "Машинобудывний завод" 31951308 10 020 0,25 0,00 0,00
ВАТ "Укрнафтогазовидобування" 32381018 410 000 0,25 0,0 0,00
Всього: 19 998 402,27

4.3.Запаси
Тис. грн.
31.12.2015р. 31.12.2016
Виробничi запаси 3 30
Незавершене виробництво
Готова продукцiя
Товари
Всього 3 30

4.4. Поточна дебiторська заборгованiсть
Тис. грн.
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 31.12.2015р. 31.12.2016
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 4 042 6 386
Резерв сумнiвних боргiв
Всього 4 042 6 386
4.4.1 Iнша дебiторська заборгованiсть
Тис. грн.
Iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2015р. 31.12.2016
Розрахунки за виданими авансами Розрахунки з бюджетом 85 86
Iншi оборотнi активи Витрати майбутнiх перiодiв Iнша поточна дебiторська заборгованiсть за послуги 204 1 539
Всього 289 1 625
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення.
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має знецiненої та/або простроченої заборгованостi.
4.5.Грошовi кошти та їх еквiваленти
Тис.грн
31.12.2015р. 31.12.2016
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 8 680 14 762
Грошовi кошти в iноземнiй валютi
Всього 8 680 14 762
4.6. Статутний капiтал .
На 31.12.2016р. статутний капiтал компанiї складав 15 000 000,00 (П'ятнадцять мiльйонiв гривень
00 копiйок). Резервний капiтал компанiї на 31.12.2016р. склав – 567 000,00 грн.(Пятсот шiстдесят
сiм тисяч гривень 00 копiйок).
IНФОРМАЦIЯ
про учасникiв(засновникiв) фiнансової установи
станом на 31.12.2016р.
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Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником
страховика Мiсцезнаходження юридичної особи чи паспортнi данi фiзичної особи, яка є
засновником, учасником, акцiонером страховика Частка в статутному фондi, грн., у т.ч. Частка в
статутному фондi, % Заборгованiсть засновника чи учасника страховика за внесками до
статутного фонду страховика, грн. Заборгованiсть засновника чи учасника страховика за внесками
до статутного фонду страховика, %
Антоненко Анна Михайлiвна
2886112821 МЕ №376333, виданий Дарницьким РУ ГУМВС України в м. Києвi 19.02.2004р. 1 425
000,00 9,5 Не має Не має
Боднар Ольга Павлiвна
3161501789 НЮ №236180, виданий Гусятинським РВ УМВС України в Терпонiльськiй областi
20.11.2010р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Власенко Юлiя Володимирiвна
3027314340 СМ №898746, виданий Таращанським РВ ГУМВС України в Київськiй областi
13.11.2006р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Жураховська Наталiя Борисiвна
2606304165 №275406, виданий Кiровським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в
Кiровоградськiй областi 28.12.2010р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Загнойко Оксана Михайлiвна
2734204462 СН №078673, виданий Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 24.10.1995р. 750
000,00 5 Не має Не має
Згоба Ольга Мойсеївна
2274815801 СС №001036, виданий Iвано-Франкiвським МУВС МВС в Iвано-Франкiвськiй областi
29.08.1995р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Песиголовець Янiс Олександрович
2889009357 АЕ №031854, виданий Тернiвським РВ Криворiзького МУ УМВС України в
Днiпропетровськiй областi 23.01.1996р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Сiпунова Свiтлана Сергiївна
2941512240 СН №433513, виданий Московським РУ ГУМВС України в м. Києвi 04.03.1997р. 1 425
000,00 9,5 Не має Не має
Синельниченко Юлiя Павлiвна
2915108342 СО №792175, виданий Подiльським РУ ГУМВС України в м. Києвi 29.01.2002р. 1 425
000,00 9,5 Не має Не має
Фафруник Вiталiй Богданович
3011704056 МС №509843, виданий Гусятинським РВ УМВС України в Тернопiльськiй областi
24.02.1999р. 1 425 000,00 9,5 Не має Не має
Шабаш Роман Iванович
2662311573 СН №433674, виданий Московським РУ ГУМВС в м. Києвi 04.03.1997р. 1 425 000,00
9,5 Не має Не має
Всього 15 000 000,00 100
Управлiння капiталом
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
• зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi
забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги
Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому
керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi
отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового
капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
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
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генерування грошових потокiв. Крiм того, управлiнський персонал постiйно розробляє та
впроваджує плани щодо майбутнiх дiй якi спрямованi на продовження безперервної дiяльностi
пiдприємства. Пiдтвердженням ефективної роботи управлiнського персоналу є отримання
прибутку за результатами 2016 року в розмiрi 6 258,0 тис. грн.в порiвняннi з прибутком у розмiрi 4
375 тис. грн. за результатами 2014 року.
4.7. Забезпечення майбутнiх витрат i платежiв.
В склад майбутнiх витрат i платежiв входять змiни резервiв компанiї.
Тис. грн.
Название строки баланса 31.12.2015р. 31.12.2016
Сума страхових резервiв 6 135 4 700
Частка перестраховикiв у резервах 4 756 2 737
4.8. Iнша поточна кредиторська заборгованiсть .
Тис. грн
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 31.12.2015р. 31.12.2016
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з постачальниками i пiдрядчиками - Отриманi аванси за страховою дiяльнiстю 11 12 412
Розрахунки з бюджетом 3 321 1866
Розрахунки з позабюджетних платежiв Розрахунки з оплати працi 4 Розрахунки зi страхування - 12 327
Iншi поточнi зобов’язання 7 972 21
Всього 11 308 14 299

5. Оцiнка адекватностi активiв.
Оцiнка адекватностi активiв проводилась фахiвцем з актуарних розрахункiв та фiнансової
математики Бабко В.Л. Методика оцiнки адекватностi активiв розроблена з урахуванням вимог
стандарту МСФЗ 4 та рекомендацiй Нацкомфiнпослуг вiд 03.01.2013 "Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, доводить до вiдома
особливостi складання звiтних даних страховикiв у зв’язку з переходом на мiжнароднi стандарти
фiнансової звiтностi". Згiдно проведених розрахункiв актуарна оцiнка резерву незароблених
премiй станом на 31.12.2016 становить 206,3 тис.грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв
станом на 31.12.2016 – 573,8 тис.грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 4 126,5 тис.
грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi
страхових зобов’язань.
Сума резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв, сформована вiдповiдно до законодавства,
дорiвнює 245,2 тис. грн. та дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за
результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Сума резервiв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, сформована iдповiдно до законодавства,
дорiвнює 328,6 тис. грн та дорiвнює розмiру суми резервiв, сформованих актуарно за результатами
перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
6. Iншi змiни
6.1. Змiни в облiковiй полiтицi компанiї.
Змiн в облiковiй полiтицi протягом 2016 року не було.
6.2. Виправлення помилок.
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Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi вiдображено ретроспективно.
6.3. Сегменти.
Через специфiку дiяльностi компанiї господарсько-галузевi i географiчнi сегменти не видiленi.
6.4. Умовнi зобов’язання i операцiйнi ризики.
Умови господарської дiяльностi.
Економiцi України властивi деякi риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованiсть
української гривнi, валютний контроль, а так само iнфляцiя. Iснуюче податкове та митне
законодавство України допускає рiзнi трактування i схильне до частих змiн.
Хоча в економiчнiй ситуацiї намiтилися тенденцiї до полiпшення, економiчна перспектива
України багато в чому залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових механiзмiв та
грошової полiтики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фiскальної, правової та
полiтичної системи.
Нестабiльнiсть на мiжнародних страхових ринках та на страховому ринку України.
Економiки багатьох країн вiдчули нестабiльнiсть на ринку. Значний спад попиту вплинув на
зупинку деяких пiдприємств. Внаслiдок ситуацiї , яка склалась на Українi та за кордоном,
незважаючи на можливе вживання стабiлiзацiйних заходiв українським Урядом, на дату
затвердження даної фiнансової звiтностi мають мiсце фактори економiчної нестабiльностi. Стан
економiчної нестабiльностi може тривати i надалi, i , як наслiдок, iснує ймовiрнiсть того, що
активи Компанiї не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної
дiяльностi, що вплине на результати його дiяльностi.
Економiчне середовище
Компанiя здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi
впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися.
Економiка України знаходиться в обтяжуючому станi, говорити про її зрiст не приходиться.
Iмiтацiя ключових реформ, корупцiя в вищих ешелонах влади, слабкiсть банкiвської системи,
вiдсутнiсть чiткої i зрозумiлої стратегiї економiчного розвитку не дають приводу очiкувати росту в
найближчiй перспективi. Зовнiшнi фактори зараз здiйснюють мiнiмальний вплив на вiтчизняну
економiку. Низькi свiтовi цiни на основнi продукти експорту скорiше благо для країни, так як
змушують модернiзуватися, шукати i розвивати новi конкурентнi переваги, новi ринки, новi
продукти, а не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рiшення внутрiшнiх проблем дозволить
Українi двигатись уперед.
Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру економiчних заходiв, якi вживаються
українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Компанiї.
Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на
реалiзацiю активiв Компанiї, а також на здатнiсть Компанiї сплачувати заборгованостi згiдно зi
строком погашення. Керiвництво Компанiї провело найкращу оцiнку щодо можливостi
повернення та класифiкацiї визнаних активiв , а також повноти визнаних зобов’язань. Однак
Компанiя ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi , вказаної вище.
Знецiнення нацiональної валюти
Компанiя використовувала такi офiцiйнi курси обмiну валют на кiнець року пiд час пiдготовки цiєї
фiнансової звiтностi:
31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
Гривня/1 долар США 27,190858 24,000667
Гривня/1 євро 28,422604 26,223129
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв.
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної
нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Компанiї.
Ступiнь повернення цих активiв у звичайнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi
знаходяться поза зоною контролю Компанiї, спрямованих рiзними країнами на досягнення
економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської
заборгованостi пiдприємству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату
балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не
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потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачень, а також через практику, що склалась
в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать
аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що
Компанi язмушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може
вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви, а також на ринковий рiвень цiн
на угоди. На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не
мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними
податковими органами протягом трьох рокiв.
Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає рiзнi тлумачення i схильне до
частих змiн. Iнтерпретацiя керiвництвом Компанiї даного законодавства стосовно операцiй та
дiяльностi Компанiї може бути оскаржена вiдповiдними фiскальними органами. Недавнi подiї, що
вiдбулися в Українi, вказують на те, що податковi органи можуть зайняти жорсткiшу позицiю при
iнтерпретацiї законодавства i перевiрцi податкових розрахункiв. Як наслiдок можуть бути
донарахованi податки, пенi, штрафи.
На думку керiвництва Компанiї станом на 01 сiчня 2016 року вiдповiднi положення законодавства
iнтерпретованi їм коректно, ймовiрнiсть збереження фiнансового становища, в якому знаходиться
Компанiї у зв'язку з податковим, валютним i митним законодавством, є високою. Для тих
випадкiв, коли на думку керiвництва Компанiї, iснують значнi сумнiви у схоронностi зазначеного
положення Компанiї, у фiнансовiй звiтностi визнанi належнi зобов'язання.
Судовi позови.
Скарг та позовiв до суду протягом 2016 р. стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК
"НАДIЙНА" не зафiксовано .
6.5. Фiнансовi ризики.
Дiяльностi Товариства характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн заборгованостi,
курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на зменшення
непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi результати Компанiї.
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих
активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу
суб’єктивних чинникiв та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь
точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та
ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий
ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.
Пiдприємство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не виписує
опцiонiв. Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхового ризику,
фiнансового ризику або одночасно страхового та фiнансового ризикiв.
Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя.
Управлiння фiнансовими ризиками
Товариство наражається на фiнансовi ризики внаслiдок наявностi у неї фiнансових активiв, активiв
перестрахування та страхових зобов`язань. Зокрема основний фiнансовий ризик пов`язаний з
недостатнiстю надходжень вiд iнвестицiй у довгостроковiй перспективi для фiнансування
зобов`язань за страховими тi iнвестицiйними контрактами. Найважливiшими складовими цього
фiнансового ризику, на який Товариство наражається передусiм внаслiдок характеру своїх
iнвестицiй та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ринковi ризики(ризик
процентної ставки та валютний ризик). Цi ризики виникають у зв`язку з непогашеними
кредитними залишками, невiдповiднiстю строкiв погашення активiв та зобов`язань i вiдкритими
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позицiями процентних ставок та iноземних валют, якi великою мiрою залежать вiд загальних та
специфiчних ринкових змiн. Товариство управляє цими позицiями з метою отримання
довгострокового iнвестицiйного доходу, що перевищує її зобов`язання за страховими
контрактами. Товариство регулярно готовить звiти за портфелями, контрагентами та категорiями
активiв та зобов`язань, якi подаються її ключовому управлiнському персоналу. Основними
методами управлiння активами та пассивами, який застосовує Товариство, є забезпечення
вiдповiдностi суми активiв та зобов`язань за страховими та iнвестицiйними контрактами за видами
виплат власникам контрактiв. За кожною окремою категорiєю зобов`язань Товариство веде
окремий портфель активiв. Товариство не змiнювала процеси управлiння ризиками протягом
перiодiв, представлених у цiй звiтностi.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе
виконати зобов’язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони.
Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка
iнша доступна iнформацiя, щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов’язання. Товариство
використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
• лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв;
• лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
• лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною
рейтинговою шкалою;
• лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та
неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює
три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик
виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та
валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї,
облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.
Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають
унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони
чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи
чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на
ринку.
Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом’якшення
цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на
вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд
фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.
Для мiнiмiзацiї та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активiв,
номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсягу активiв. Оцiнка валютних ризикiв
здiйснюється на основi аналiзу чутливостi.
Всi операцiї Компанiя проводить в нацiональнiй валютi України. Операцiї в валютi в 2016р. не
проводились, залишкiв валютних коштiв на рахунках Компанiя не має. Всi iншi змiннi величини
залишаються постiйними. Станом на 31.12.16р. Компанiя не мала депозитiв та iнших фiнансових
активiв у iноземнiй валютi, тому її фiнансовий стан є нечутливим до впливу змiни iноземних
валют
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.
70

Усвiдомлюючи значнi ризики, пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному
середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює
частку активiв, розмiщених у боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою
вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та
контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство
має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою.
Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових
ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Активи, якi наражаються на вiдсотковi ризики
Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2016
Банкiвськi депозити 4 338,0 5 922,0
Всього 4 338,0 5 922,0
Частка в активах Товариства, % 11,5% 13%
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 обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних
пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема
валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує можливий вплив змiни вiдсоткових ставок
на 4 процентних пункти на вартiсть чистих активiв Товариства.
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою
вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за
дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за
кожним фiнансовим iнструментом.
Вiдсотковi ризики
Тип активу Вартiсть Середньозважена ставка Потенцiйний вплив на чистi активи Товариства в
разi змiни вiдсоткової ставки
На 31.12.2016
Можливi коливання ринкових ставок + 4,0% пункти - 4,0% пункти
Банкiвськi депозити 5 922,0 11,8% +237 -237
Разом 5 922,0 +237 -237
На 31.12.2015 р.
Можливi коливання ринкових ставок + 4,0% пункти - 4,0% пункти
Банкiвськi депозити 4 338,0 11% +174 -174
Разом 4 338,0 +174 -174
Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань,
пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв
або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство
аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими
активами, зобов’язаннями, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Пiдприємство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу
запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштiв
внаслiдок повсякденної дiяльностi. Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв
Компанiї. Управлiння потребами лiквiдностi Компанiї здiйснюється за допомогою як
короткострокових, так i довгострокових прогнозiв.
Iнформацiя щодо недисконтованих платежiв за фiнансовими зобов'язаннями Товариства в розрiзi
строкiв погашення представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1
року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
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Короткостроковi позики банка - - - - - Iншi поточнi зобовязання 21 - - - - 21
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 12412 - - - - 12412
Всього 12433 - - - - 12433
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1
року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Короткостроковi позики банка - - - - - Iншi поточнi зобовязання 7 972,0 - - - - 7 972,0
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 11 - - - - 11
Всього 7 983 - - - - 7 983
Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для
фiнансування поточних операцiй Компанiї.
Управлiння страховими ризиками
Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв’язку зi змiнами збиткiв,
що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того, iснує ризик
змiн основних припущень, включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв, зроблених при
оформленнi договору/полiсу.
Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик,
принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється
забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв ,який купує страховий продукт, вiдповiдав основним
припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його
цiни.
Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком i
передбачають виконання контрольних процедур актуарiями, якi перевiряють фактичнi показники
збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi показники тi
iнструменти статистичного аналiзу з тим, щоб можна було покращити показники збиткiв та/або
забезпечити належне коригування цiноутворення.
6.6. Операцiї з пов’язаними особами
Протягом 2016 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу (керiвнику та головному
бухгалтеру) в загальнiй сумi склали 585,8 тис. грн., в тому числi короткостроковi виплати:
- заробiтна плата – 480,2 тис. грн.;
- внески на соцiальне забезпечення – 105,6 тис. грн.
6.7. Управлiння капiталом
Компанiя розглядає позиковi засоби i власний капiтал як основнi джерела формування фiнансових
ресурсiв. Завданнями управлiння капiталом є: забезпечення здатностi Компанiї продовжувати
функцiонувати як пiдприємство, що постiйно дiє, з метою отримання прибуткiв, а також
забезпечення фiнансування операцiйних потреб, капiталовкладень i стратегiї розвитку Компанiї.
Полiтика Компанiї по управлiнню капiталом направлена на забезпечення i пiдтримку його
оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капiталу.
6.8. Подiї пiсля Балансу
Не iснує подiй, що вiдбулися пiсля 31 грудня 2016 року, якi вимагають коригування або розкриття
у фiнансовiй звiтностi та можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Товариства. Немає i не
передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензiй, пов’язаних iз судовими
справами.
В.о. Президента ПрАТ "СК "Надiйна" __________________ Iсаєв М.К.
Гол.бухгалтер

______________ Мостова О. В.
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