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

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
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03035  м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 23

Приватне акцiонерне товариство

Голова Правлiння Бурик Сергiй Олександрович

11.04.2017МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (044) 248-12-96 (044) 248-12-97

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет http://www.amaltea.com.ua 25.04.2017

Дата

25.04.2017

Дата

за 2016 рік

2. Річна інформація опублікована у №78 Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 25.04.2017

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса jurist@amaltea.com.ua



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

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

" Вi домостi щодо участi емi тента в створеннi юридичних осi б" - за звi тний перi од емi тент не
приймав участi у створеннi юридичних осi б.

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

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

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X

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

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

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X

3) інформація про зобов'язання емітента X

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

17. Інформація про стан корпоративного управління X

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

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі X

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

4) інформація про похідні цінні папери

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X

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



рейтингових агенцi й.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

добувної промисловостi тощо.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

4. Територія (область) м. Київ

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) ААВ №236019
3. Дата проведення державної реєстрації 23.12.1997

5. Статутний капітал (грн.)     82000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників (осіб.)          6

65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 322313

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

АТ "Укрексімбанк"

5) МФО банку д/н

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

д/н
3) Поточний рахунок 26509010047926

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Добровільне страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)

АГ №569789 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування фінансових ризиків АГ №569788 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

АГ №569787 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування від нещасних випадків АГ №569786 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

АГ №569785 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування майна крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)

АГ №569784 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування кредитів (у тому числі
відповідальності позичальника за непогашення  кредиту)

АГ №569783 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АГ №569782 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування цивільної відповідальності
власників  наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

АГ №569781 07.04.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування відповідальності перед третіми
особами крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності  власників  повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту

АВ №585000 14.09.2011 Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .



1 4 532
(включаючи відповідальність
Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування залізничного транспорту АД №039861 07.08.2012 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування

АД №039860 07.08.2012 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

.  .

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Особисте страхування медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету
України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту
людини при виконанні ними службових обов'язків

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Авіаційне страхування цивільної авіації Розпорядження

№776
12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність на яких може

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове страхування відповідальності експортера та
особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних
відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути
заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому
природному середовищу під час транс

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків під час перевезення небезпечних
вантажів

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
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Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса

Розпорядження
№776

12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова
Добровільне страхування сільськогосподарської продукції Розпорядження

№776
12.04.2016 Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг

України
Опис товариство не планує подовжувати ліцезію оскільки вона безстрокова



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

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

д/н

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

Бурик Сергiй Олександрович
1) Посада Голова Правління

5) Освіта Вища
4) Рік народження д/н

6) Стаж роботи (років) 8
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Начальник вiддiлу банкiвського страхування ПрАТ "СК  "АМАЛЬТЕЯ"

9) Опис           Голова Правління  - Бурик Сергiй Олександрович
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства Голова Правління:
1) має право організовувати скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, засідань
Правління Товариства;
2) розробляє проекти річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
3) затверджує поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства та забезпечує їх
реалізацію; затверджує плани роботи Правління;
4) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком
посадових осіб органів управління Товариства);
5) організовує поточний контроль за оперативною діяльністю Товариства;
6) в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками
Товариства;
7) розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та
посадові оклади працівників Товариства;
8) наймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення
відповідно до законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства, призначує керівників філій
та представництв Товариства;
9) визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;
10) визначає організаційну структуру Товариства;
11) видає довіреності від імені Товариства та ін.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: згідно штатного роспису.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо загального стажу роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 8 років,
попереднє місце роботи та посада 01.04.2009-17.05.2011 рр.-Фахiфець з врегулювання збиткiв ПрАТ "НФСК
"Добробут", з 05.09.2011 р - Начальник вiддiлу банкiвського страхування ПрАТ СК "АМАЛЬТЕЯ"
Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа: акціями емітента не володіє.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

04.11.2014 на 3 роки



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

ВК 279776 03.05.2006 Ленінським РВ УМВС України у місті Донецьку

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

Вотченікова Олена Олександрівна
1) Посада Заступник Голови Правління

5) Освіта Повна вища
4) Рік народження 1981

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

Заступник директора ТОВ "Донбаська торговельна асоціація"

9) Опис           Заступник Голови Правління  - Вотченікова Олена Олександрівна
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства Заступник Голови Правління виконує обов'язки Голови Правління в разі його
відсутності, крім цього, відповідно до посадової інструкції:
1. Забезпечує виконання встановлених завдань, планової, фінансової та договірної дисципліни підпорядкованих
підрозділів Товариства.
2. Забезпечує якість виконуваних робіт та дотримання режиму комерційної таємниці.
3. Контролює досягнення фінансово-економічних показників, передбачених бюджетом  кожного підрозділу
Товариства.
4. Аналізує та порівнює фактичні і планові показники підпорядкованих підрозділів та ініціює розробку чітких
дій з поліпшення результату. 
5. Вчасно надає звітність Голові Правління Товариства, з порівнянням фактичних та запланованих результатів.
6. Надає Голові Правління пропозиції щодо преміювання, виплати винагород, надбавок і доплат працівникам
підпорядкованих підрозділів відповідно до результатів діяльності Товариства.
7. Організовує  діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.
8. Заслуховує звіти посадових осіб структурних підрозділів Товариства і приймає відповідні рішення
9. Представляє інтереси Товариства у відносинах з іншими юридичними особами, фізичним особами, органами
державної влади, місцевого самоврядування та ін.

Посадова особа Заступник Голови Правлiння Вотченiкова Олена Олександрiвна обрана 23 лютого 2015 року на
пiдставi рiшення Наглядової Ради Товариства, у вiдповiдностi до п.8 ч.2 ст.52 Закону України "Про акцiонернi
товариства", пп.11 п.8.3.5., п. 8.4.2 Статуту Товариства. Володiє часткою 0,0049 % до статутного капiталу.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi
посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi: Заступник Директора ТОВ "Донбаська торговельна
асоцiацiя", Заступник Голови Правлiння ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рiшення прийнято Наглядовою Радою
Товариства (Протокол б/н вiд 23 лютого 2015 року).
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: 74,0  тис.грн..
Інформація щодо стажу роботи: загальний стаж роботи складає 6 років. Посади на інших підприємствах не
обіймає. Володiє часткою у статутному капiталi у розмiрi 0,0049%.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

23.02.2015 на 3 роки



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

д/н

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

Раченкова Надiя Юрiївна
1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта Повна вища
4) Рік народження 1989

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

Бухгалтер I категорiї ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

9) Опис           Головний бухгалтер Товариства - Раченкова Надiя Юрiївна.
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи:
Відповідно до посадової інструкції, Головний бухгалтер:
1.  Забезпечує організацію бухгалтерського обліку в Товариств і контроль за раціональним, ощадливим
використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
2. Встановлює службові обов'язки для підлеглих йому працівників, надає методичну допомогу працівникам
підрозділів підприємства з питань бухгалтерського обліку, звітності та економічного аналізу;
3. За погодженням з Головою Правління Товариства забезпечує перерахування податків і зборів, передбачених
законодавством, проводить розрахунки з іншими кредиторами відповідно до договірних зобов'язань;
4. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан,
результати діяльності та рух коштів підприємства;
5. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням
матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
6. Забезпечує на основі даних первинних документів і бухгалтерських записів своєчасне складання
бухгалтерської та податкової звітності, подання її за встановленим порядком відповідним;
7. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов'язаних з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;
8. Забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах, відділеннях та інших
відокремлених підрозділах та ін.

Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: Згідно штатного роспису.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини: непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад: загальний стаж роботи складає 6 років,
попереднє місце роботи і посада - 23.09.2011 р. - 27.04.2012 р. - Фахiфець з кредитування Київського
кредитно-контрольного офiсу управлiння мережi продажiв ТОВ "ОТП Кредит", з 07.05.2012 р. - Дiловод ПрАТ
"СК "АМАЛЬТЕЯ", з 07.08.2012 р. - Бухгалтер I категорiї ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ". Рiшення прийнято Головою
Правлiння Приватного Акцiонерного Товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ".
Акціями емітента не володіє.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

19.09.2014 безстроково



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

МЕ 911916 08.11.2008 Голосіївським РУ ГУМВС України в м. Києві

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

Пушкіна Лариса Олександрівна
1) Посада Ревізор Товариства

5) Освіта вища
4) Рік народження 1963

6) Стаж роботи (років) 20
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Група "Розвиток"
Головний бухгалтер

9) Опис           Ревізор Товариства - Пушкіна Лариса Олександрівна
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства
Ревізор перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності діючим нормативним
документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до
встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та
позичкових коштів.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у
натуральній формі,  не виплачувалася.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу керівної  роботи та перелік попередніх посад стаж керівної роботи складає 20 років,
попередні посади -  ТОВ "Група" Розвиток" Головний бухгалтер.
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: директор ТОВ "Монтодор Інвест" -м Київ вул.Басейна, 7-Б, головний
бухгалтер БФ "Славутич", м.Київ вул..Глибочицька,71.
Акціями емітента не володіє.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства - Пушкiної Лариси Олександрiвни припинено 30.03.2016 року
у вiдповiдностi до пропозицiй акцiонерiв та рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Акцiями Товариства не
володiє. Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. Cтрок, протягом якого особа перебувала на посадi: 12.04.2013 р. - 30.03.2016 р. Рiшення прийнято
рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №26 вiд 30.03.2016 року).

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.04.2013 на 3 роки



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

ВА 353776 25.10.1996 Ворошиловським РВ УМВС України у місті Донецьку

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

Вотченіков Максим Віталійович
1) Посада Голова Наглядової ради

5) Освіта Повна вища
4) Рік народження 1978

6) Стаж роботи (років) 15
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ"

9) Опис           Голова Наглядової ради - Вотченіков Максим Віталійович.
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства Голова Наглядової ради: 
1) керує роботою Наглядової ради; 
2) скликає засідання Наглядової ради;
3) головує на засіданнях Наглядової ради;
4) виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: згідно штатного роспису.
Наявність  непогашеної  судимості за корисливі  та  посадові  злочини: непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини немає.
Інформація щодо стажу роботи та перелік попередніх посад: загальний стаж роботи складає 15 років, попереднє
місце роботи і посада - Генеральний директор ПрАТ "АКТИВ-СТРАХУВАННЯ".
У разі якщо посадова особа обіймає посади на будь-яких інших підприємствах, зазначити  посаду,  найменування
та  місцезнаходження підприємства: посади на інших підприємствах не займає.
6.2. Інформація про акції емітента якими володіє посадова особа - володіє акціями у кількості 1 025,00  штук на
суму 4 100 000,00 грн.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2014 на 3 роки

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

34289169

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

ТОВ "ЕКВIТАЛЬ"
1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта
4) Рік народження

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

9) Опис           Член Наглядової Ради:
Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" член Наглядової ради
виконує обов'язки, покладені на Наглядову раду Товариства.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

28.04.2014 на 3 роки



натуральній формі,  не виплачувалася.
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались.

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

д/н

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

Клiщ Ольга Леонiдiвна
1) Посада Ревізор Товариства

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1973

6) Стаж роботи (років) 21
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ТОВ "Торгiвельний будинок "Амстор", старший бухгалтер, ТОВ
"Смобайл", головний бухгалтер

9) Опис           Інформація   стосовно повноважень   та   обов'язків   посадової  особи: 
Відповідно до Статуту Товариства при здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства
Ревізор перевіряє: 
1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 
2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності діючим нормативним
документам; 
3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до
встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою Правління Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном
Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 
5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 
6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 
7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 
8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 
9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 
10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та
позичкових коштів.
Розмір виплаченої  в звітному році винагороди,  в тому числі у натуральній формі: винагорода, в тому числі у
натуральній формі,  не виплачувалася.
Загальний стаж роботи: 21 рік.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді:
Повноваження посадової особи Ревiзора Товариства надано Клiщ Ользi Леонiдiвнi 30.03.2016 року у вiдповiдностi
до пропозицiй акцiонерiв та рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Cтрок, на який призначено особу: 3 роки. Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом останнiх
п'яти рокiв: ТОВ "Торгiвельний будинок "Амстор", старший бухгалтер, ТОВ "Смобайл", головний бухгалтер.
Рiшення прийнято рiчними загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №26 вiд 30.03.2016 року).

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

30.03.2016 на 3 роки



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

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

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова Правління Бурик Сергiй
Олександрович

              0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

Заступник Голови Правління Вотченікова Олена
Олександрівна

              1   0.00487804878               1               0               0               0ВК 279776 03.05.2006 Ленінським
РВ УМВС України у місті
Донецьку

Головний бухгалтер Раченкова Надiя Юрiївна               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н
Ревізор Товариства Пушкіна Лариса

Олександрівна
              0   0.00000000000               0               0               0               0МЕ 911916 08.11.2008

Голосіївським РУ ГУМВС України
в м. Києві

Голова Наглядової ради Вотченіков Максим
Віталійович

           1025   5.00000000000            1025               0               0               0ВА 353776 25.10.1996
Ворошиловським РВ УМВС
України у місті Донецьку

Член Наглядової ради ТОВ "ЕКВIТАЛЬ"           19474  94.99512195122           19474               0               0               0д/н 34289169  д/н
Ревізор Товариства Клiщ Ольга Леонiдiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0д/н д/н  д/н

      20500          0        0        0Усього        20500 100.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість

акцій (штук)
Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейов
ані іменні

Привілейов
ані на

пред'явника

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)

ТОВ "ЕКВIТАЛЬ" 34289169  03035 м. Київ . м. Київ вул.
Кудряшова, буд. 20-А, оф. 27

19474 94.995121951220 19474 0 0 00.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер дата видачі та
найменування органу, який видав

паспорт
Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейов
ані іменні

Привілейов
ані на

пред'явника

Кількість за видами акційВід загальної
кількості
голосуючих
акцій(%)

0 0.000000000000 0 0 0 00.000000000000

Усього 19474 94.995121951220 19474 0 0 00.000000000000



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря рiчних загальних зборiв акцiонерiв та
затвердження регламенту рiчних загальних зборiв акцiонерiв.
2. Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту
Правлiння Товариства за 2015 рiк. 
3. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту. 
4. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
7. Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзора Товариства.
8. Обрання Ревiзора Товариства.
9. Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його у новiй редакцiї.
11. Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного
року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, про характер правочинiв та їх
граничну вартiсть.
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надавались Наглядовою радою.
РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 1 порядку денного: Обрання робочих органiв та затвердження регламенту зборiв.

Пропозицiя для голосування - проект рiшення: 
1. Обрати наступнi робочi органи: Голова Загальних Зборiв Товариства -  Вотченiков М.В., секретар
Загальних Зборiв Товариства - Семенюк Я.С., Голова Лiчильної комiсiї - Раченкова Н.Ю.
         2. Встановити наступний регламент Загальних Зборiв Товариства: доповiдь - до 10 хвилин;
спiвдоповiдь - до 5 хвилин; обговорення - до 5 хвилин; запитання/зауваження надавати Головi
Загальних Зборiв Товариства у письмовому виглядi.
  Рiшення прийнято.

По питанню № 2 порядку денного: Звiт Правлiння Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2015 рiк. 

Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2015
рiк.

Рiшення прийнято.
По питанню № 3 порядку денного:  Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та

прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за

2015 рiк.
Рiшення прийнято.

По питанню № 4 порядку денного: Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту. 
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк.

Рiшення прийнято.

По питанню № 5 порядку денного:  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк.

Дата проведення 30.03.2016

Чергові Позачергові
X



Рiшення прийнято.

По питанню № 6 порядку денного:  Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 рiк.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Отриманий чистий прибуток у 2015 роцi у

сумi 1 531 000,00 грн. розподiлити наступним чином: 5%, що складає 76 550,00 грн. направити до
резервного фонду Товариства, а iншi 95%, що складає 1 454 450,00 грн., залишити у якостi
нерозподiленого прибутку.

Рiшення прийнято.

По питанню № 7 порядку денного:  Припинення повноважень та вiдкликання Ревiзора
Товариства.

Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Припинити повноваження та вiдкликати
Ревiзора Товариства Пушкiну Ларису Олександрiвну.
Рiшення прийнято.

По питанню № 8 порядку денного:  Обрання Ревiзора Товариства.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Обрати Ревiзором Товариства Клiщ Ольгу

Леонiдiвну термiном на три роки.
Рiшення прийнято.

По питанню № 9 порядку денного:  Про змiну мiсцезнаходження Товариства.
Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Змiнити мiсцезнаходження Товариства за

адресою: м.Київ, вул.Кудряшова, 20-А, оф.23.
Рiшення прийнято.

По питанню № 10 порядку денного:  Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом
затвердження його у новiй редакцiї.

Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Внести змiни до Статуту Товариства шляхом
затвердження його у новiй редакцiї. Уповноважити Голову правлiння Товариства  Бурика Сергiя
Олександровича пiдписати Статут у новiй редакцiї та здiйснити всi дiї щодо його державної
реєстрацiї.
Рiшення прийнято.

По питанню № 11 порядку денного:  Попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства, про характер правочинiв та їх граничну вартiсть.

Пропозицiя для голосування - проект рiшення: Схвалити значнi правочини, якi можуть
вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства та уповноважити Голову Правлiння Бурика Сергiя Олександровича вчиняти значнi
правочини, з правом передоручення, на суми, що не перевищують 26.000.000  грн. Характер значних
правочинiв: правочини, що не суперечать законодавству та вiдповiдають предмету дяльностi
Товариства, передбаченого Статутом Товариства.
Рiшення прийнято.



1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
23.05.2008 207/1/08 Державна комісія з цінних

паперів та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

        4000.00           20500     82000000.00 100.000000
000000

UA4000038756

Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється
Емітент не подавав заяв щодо лістингу/делістингу випущених ним цінних паперів на фондових біржах. Додаткових емісій емітент не здійснював.

Опис



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     119.0001.Виробничого призначення       86.000        0.000        0.000      119.000       86.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

     115.000- машини та обладнання       82.000        0.000        0.000      115.000       82.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       4.000- інші        4.000        0.000        0.000        4.000        4.000

       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

     119.000Усього       86.000        0.000        0.000      119.000       86.000

Пояснення : На кінець року на балансі Товариства обліковуються основні засоби за первісною
вартістю 171 тис. грн., в т. ч. Комп' ютерна та офісна техніка - 165 тис. грн.,

меблі - 6 тис. грн. Знос вказаних основних засобів складає всього - 85 тис.

грн., в т. ч. знос комп' ютерної техніки - 83 тис. грн., меблів - 2 тис. грн. 

будівлі та споруди  Знос, ступінь використання - Споруд та будинків  на
балансі Товариства немає. 

Товариство орендує приміщення під розміщення офісу на основі договору оренду,

сума якого не перевищує 10% балансової вартості активів Товариства.   

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інвестиційна нерухомість        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

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

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(253464.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(82000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період
      253464
       82000
       82000

      253167
       82000
       82000



3. Інформація про зобов'язання емітента

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

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі : X           0.00X X
Зобов'язання за цінними паперами X         774.00X X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) : X           0.00X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним
випуском):

X           0.00X X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X           0.00X X
За векселями (всього) X         774.00X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) (за кожним видом):

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X           0.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        1706.00X X
Усього зобов'язань X        2480.00X X
Опис: Зобов'язання за векселями: видано вексель в

погашення зобов'язань по сплатi за придбанi цiннi
папери
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою
дiяльнiстю:640 тис. грн.
Поточнi забезпечення: 722 тис. грн. 
Iншi поточнi зобов'язання: - 983 тис. грн.
За товари, роботи та послуги - 1 тис. грн.



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
26.02.2016 Відомості про проведення загальних зборів26.02.2016
30.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 31.03.2016



2016

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

1  1  0
20152  2  1
20143  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні
X

X

Інше д/н

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

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

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні

X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше д/н

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

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X

X

X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

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

(осіб)

  2

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  1

  0

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів   0

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   1

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   1

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

Інвестиційний X

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

X

X

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X

X

X

Відсутність конфлікту інтересів X

Граничний вік X

Відсутні будь-які вимоги X

Іншi д/н д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Складу
Так

Організації
ДІяльності

Ні
X

X

X

Іншi д/н

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

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

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

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:   2



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

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні
Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні
Так
Так
Ні

Так

Ні
Так
Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так
Ні
Ні
Так

Так

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

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

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

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

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

Інше д/н

X

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



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше д/н

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

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

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

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

Так

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні
X

Інше Наявності тривалих стосунків

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше д/н

X
X
X
X

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

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

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

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

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

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

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________д/н

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

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________д/н

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

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою провадження дiяльностi страховика є страхова дiяльнiсть,
спрямована на захист особистих майнових iнтересiв громадян та
юридичних осiб, як на територiї України так i за її межами, iноземних
громадян i юридичних осiб, а також одержання прибутку фiнансовою
установою за результатами цiєї дiяльностi.
Предметом дiяльностi сраховика є страхування, перестрахування i
фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових
резервiв та їх управлiнням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
1) Юридична особа: ТОВ "ЕКВIТАЛЬ": код за ЄДРПОУ 34289169,
мiсцезнаходження - 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 27
(володiє 94,995% акцiями);
2) Фiзична особа: вiдсутня.
Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством
вимогам. Протягом звiтного року змiни в складi власникiв не
вiдбувались.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Фактiв порушення внутрiшнiх правил не було.
4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Розпорядження НАЦКОМФIНПОСЛУГ №2938 вiд 24.11.2016р. Про застосування
заходу впливу до Товариства.
Розпорядження НАЦКОМФIНПОСЛУГ №1372 вiд 23.06.2016р. Про застосування
заходу впливу до Товариства.
Постанова НКЦПФР №253-ЦА-УП-Е вiд 01.06.2016р. про накладання санкцiї
за правопорушення на ринку цiнних паперiв.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
   У Страховика створена система управлiння ризиками. Управлiння
ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи
корпоративного управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження методiв
управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв.
  Система управлiння ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за
виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру управлiння,
включаючи обмеження прийняття рiшень, процедури планування та
складання звiтностi. 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.



Система внутрiшнього контролю функцiонувала протягом звiтного перiоду
згiдно з вимогами чинного законодавства та корпоративними
положеннями. 
Фiнансова звiтнiсть складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних  стандартiв
фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2016 р.  складено у
вiдповiдностi з вимогами МСФЗ, а саме: №1 Баланс, №2 "Звiт про
фiнансовi результати", №3 "Звiт про рух грошових коштiв", №4 "Звiт
про власний капiтал", "Примiтки щодо розкриття iнформацiї кожної
статтi зазначеної у фiнансовiй звiтностi за 2016 рiк"
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом року Товариство здiйснювало купiвлю i продаж цiнних
паперiв, а саме: 
Вiдчужено цiнних паперiв на суму 4 247 тис. грн.
Придбано цiнних паперiв 4 243 тис. грн.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв з метою їх купiвлi-продажу протягом звiтного перiоду
не вiдбувалася.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом 2016 року був прийнятий страховий платiж за страховим
полiсом обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв, укладеним мiж Вотченiковою
Оленою Олександрiвною  та ПрАТ СК "САЛАМАНДРА Україна" в сумi 963,45
грн. 
Протягом 2016 року мiж ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" та Головою Наглядової Ради
Вотченiковим Максимом Вiталiйовичом було укладено договiр
страхування на суму 42 855,00 грн.  Був прийнятий страховий платiж за
страховим полiсом обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, укладеним
мiж Вотченiковим Максимом Вiталiйовичом  та "АХА Страхування" СК в
сумi 1 590,45 грн. Виплачено страхове вiдшкодування в сумi 14 600,00
грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
При складання аудиторського висновку враховано iнформацiйне
повiдомлення "Щодо запровадження мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та складання аудиторських висновкiв (звiтiв), якi подаються
до Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг, при розкриттi iнформацiї фiнансовими
установами", затверджене Розпорядженням Нацiональної комiсiї що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
України вiд 20.11.2012р. № 2316.
Згiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв, затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011 р. N 1360,
аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку (далi i Комiсiя) при розкриттi iнформацiї



емiтентами цiнних паперiв, складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до МСА 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора".
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).
ПП "Аудиторська фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ" має загальний стаж
аудиторської дiяльностi 21 рокiв. Аудиторська фiрма надає
аудиторськi  послуги страховику протягом   5 рокiв.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж аудиторської дiяльностi складає 18 рокiв.

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Протягом п'яти рокiв аудиторськi послуги надавало ПП "Аудиторська
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
     Iнших  аудиторських  послуг,  протягом звiтного року
страховиковi не надавалося.

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
 Випадкiв виникнення   конфлiкту   iнтересiв  та/або  сумiщення
виконання функцiй внутрiшнього аудитора протягом звiтного року не
було.

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Протягом п'яти рокiв аудиторськi послуги надавало ПП "Аудиторська
фiрма "УКРФIНАНСАУДИТ"  та ТОВ "АФ "Профi-Сервiс".

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
До аудиторської фiрми до аудиторiв фiрми не було застосовано стягнень
з боку Аудиторської палати України, вiдсутнi факти подання
недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
При наявностi скарг стосовно надання фiнансових послуг Страховиком,
їх розгляд здiйснюється з чiтким дотриманням вимог, встановлених
Законом України "Про звернення громадян".

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Скарги, що стосуються дiяльностi Страховика розглядаються



безпосередньо Головою Правлiння Приватного Акцiонерного Товариства
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ".

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

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Судових позовiв до Страховика стосовно надання фiнансових послуг не
було.



№ з/п Дата прийняття
рішення

Гранична сукупність вартості
правочинів (тис.грн.)

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної

фінансової звітності (у відсотках)

Вартість активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності

(тис.грн)

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

1 2 3 54

Рішенням Річних загальних зборів від 30.03.2016р. схвалено значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення
Загальних зборів акціонерів Товариства та уповноважити Голову Правління Бурика Сергія Олександровича вчиняти значні правочини, з правом передоручення, на
суми, що не перевищують 26.000.000 грн. Характер значних правочинів: правочини, що не суперечать законодавству та відповідають предмету дяльності
Товариства, передбаченого Статутом Товариства.

Опис
         1 30.03.2015       26000.000     9.951581727     261265.000



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

Приватне підприємство "Аудиторська фірма "УКРФІНАНСАУДИТ".

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

м. Київ, вул. Лейпцизька,  2/37 кв.4

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

N 1610
30.03.2001

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

41
П
000041
12.03.2013
27.01.2016

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

24089565

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

за 2016 рік

Думка аудитора Умовно-позитивна



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

Територія______________________________________________________________М. КИЇВ
Организаційно-правова форма господарювання
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________03035 м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Кудряшова, буд. 20-А, оф. 23, т.(044) 248-12-96

25017527
8038900000

111

65.12

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2017 01 01

Середня кількість працівників (1)____________6

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

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 164 175

первісна вартість 1001 164 175
накопичена амортизація 1002 -- --
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 119 86
первісна вартість 1011 171 171
знос 1012 52 85
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 6437 6437

інші фінансові інвестиції 1035 59986 59986
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 66706 66684
II. Оборотні активи 
Запаси

1100 1 1

Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1596 163
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 -- --

з бюджетом 1135 21 21
у тому числі з податку на прибуток 1136 21 21
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 50 9
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 292 734
Поточні фінансові інвестиції 1160 183085 183085
Гроші та їх еквіваленти 1165 6921 8218
Рахунки в банках 1167 6921 8218
Витрати майбутніх періодів 1170 -- --
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2388 2350
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 21 9
резервах незароблених премій 1183 2367 2341
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 194354 194581
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 261060 261265



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

1400 82000 82000

Капітал у дооцінках 1405 36997 37001
Додатковий капітал 1410 -- --
Резервний капітал 1415 20668 20745
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 113502 113718
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 253167 253464
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 774 774
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 4043 4681
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 866 1848
резерв незароблених премій 1533 3177 2833
Усього за розділом II 1595 4817 5455
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 11 1
розрахунками з бюджетом 1620 -- --
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- --
розрахунками зі страхування 1625 -- --
розрахунками з оплати праці 1630 -- --
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 2400 640
Поточні забезпечення 1660 648 722
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 17 983
Усього за розділом IІІ 1695 3076 2346
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 261060 261265

д/н

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Бурик Сергiй Олександрович

Раченкова Надiя Юрiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

25017527

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2016 р.

2017 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 3251 2012

Премії підписані, валова сума 2011 18029 7995

Премії, передані у перестрахування 2012 (15096) (6042)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -344 1000

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -26 1059

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 683 277

Валовий:  

     прибуток 
2090 2568 1735

     збиток 2095 (--) (--)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -994 887

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -982 882

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -12 5

Інші операційні доходи 2120 27 200

Адміністративні витрати 2130 (840) (857)

Витрати на збут 2150 (--) (220)

Інші операційні витрати 2180 (435) (40)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 326 1705

     збиток  2195 (--) (--)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 302 455

Інші доходи 2240 4247 1000

Фінансові витрати 2250 (--) (--)

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

Інші витрати 2270 (4247) (1000)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 628 2160

збиток 2295 (--) (--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -654 -629

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

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 -- 1531

     збиток 2355 (26) (--)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405            4         -597

Накопичені курсові різниці 2410     --     --

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

Інший сукупний дохід 2445     --     --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450            4         -597

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460            4         -597

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465          -22          934



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500           10            4
Витрати на оплату праці 2505          487          492
Відрахування на соціальні заходи 2510          116          182
Амортизація 2515           33           18
Інші операційні витрати 2520          630          421
Разом 2550         1276         1117

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600        20500        20500
Скоригована середньорічна кількість простих 2605        20500        20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 (  1.26829270)  74.68292680
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 (  1.26829270)  74.68292680
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова Правління __________ Бурик Сергiй Олександрович

Головний бухгалтер __________ Раченкова Надiя Юрiївна

д/н

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

25017527

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

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

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2017 01 01

1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 96 753

Повернення податків і зборів 3005 -- --

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

Цільового фінансування 3010 -- --

Надходження від страхових премій 3050 23500 7521

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 -- 195

Інші надходження 3095 4607 634

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
3100 (339) (331)

Праці 3105 (416) (382)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (114) (193)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (673) (128)

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (577) (51)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (3751) (586)

Інші витрачання 3190 (21960) (5629)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 950 1854

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

3200 4247 1000

необоротних активів 3205 -- --

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 343 416

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (4243) (2304)

необоротних активів 3260 (--) (--)

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

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 347 -888

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:

Викуп власних акцій
3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Інші платежі 3390 (--) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 1297 966

Залишок коштів на початок року 3405 6921 5955

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --

Залишок коштів на кінець року 3415 8218 6921

д/н



Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Бурик Сергiй Олександрович

Раченкова Надiя Юрiївна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "АМАЛЬТЕЯ"

25017527

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2017 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000        82000        36997     --        20668       113502     --     --       253167

Коригування:

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

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --          319     --     --          319

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

Скоригований залишок на початок року 4095        82000        36997     --        20668       113821     --     --       253486

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --          -26     --     --          -26

Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --            4     --     --     --     --     --            4

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

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

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

Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --           77          -77     --     --     --

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

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

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

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

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

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

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

Разом змін у капіталі 4295     --            4     --           77         -103     --     --          -22

Залишок на кінець року 4300        82000        37001     --        20745       113718     --     --       253464

д/н

Голова Правління

Головний бухгалтер

________

________

Бурик Сергiй Олександрович

Раченкова Надiя Юрiївна
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Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31 грудня 2016 року
Актив Код рядка примiтки на 31.12.2014 р. на 31.12.2015 р. на 31.12.2016 р.
1 2  3 4 5 6
I. Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 Роздiл 6 стор.17 164 164 175
первiсна вартiсть 1001 164 164 175
накопичена амортизацiя 1002 - - -
Основнi засоби 1010 Роздiл 5 стор.17 38 119 86
первiсна вартiсть 1011 72 171 171
знос 1012 34 52 85
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:                                           якi облiковуються за методом
участi в капiталi iнших пiдприємств 1030 Роздiл 11 стор.19 6 437 6437 6 437
iншi фiнансовi iнвестицiї 1035 64 779 59986 59986
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1040 - - -
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 1060 220 - -
Усього за роздiлом I 1095 71 638 66706 66684
II. Оборотнi активи
Виробничi запаси 1100 1 1 1
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 1125 Роздiл 11 стор.19 756 1596 16
3
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками:                                           за виданими авансами 11
30

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



з бюджетом 1135 21 21 21
у тому числi з податку на прибуток 1136 21 21 21
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 1140 10 50 9
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 1 069 292 734
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 1160 183 085 183085 183 085
Грошi та їх еквiваленти 1165 5 955 6921 8218
Готiвка в касi 1166 5 0 0
Рахунки в банках 1167 5 950 6921 8218
Витрати майбутнiх перiодiв 1170 1 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах,
у тому числi в: 1180 Роздiл 10 стор.18 1 324 2388 2350
резервах збиткiв або резервах належних виплат 1182 16 21 9
резервах незароблених премiй 1183 1 308 2367 2341
Усього за роздiлом II 1195 192 222 194354 194 581
Баланс 1300 263 860 261060 261 265

Пасив Код
рядка примiтки на
31.12.2014 р. на
31.12.2015 р. на
31.12.2016 р.
1 2  3 4 5 6
I. Власний капiтал
Зареєстрований капiтал 1400 Роздiл 13, стор.21 82 000 82000 82 000
Капiтал у дооцiнках 1405 36 594 36997 37 001
Резервний капiтал 1415 20 500 20668 20 745
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1420 112 139 113502 113 718
Усього за роздiлом I 1495 252 233 253167 253 464
II. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 Роздiл 15, стор.22 6 274 774 774
Страховi резерви,
у тому числi: 1530 3 925 4043 4681
резерв збиткiв або резерв належних виплат 1532 1 748 866 1848
резерв незароблених премiй 1533 2 177 3177 2833
Усього за роздiлом II 1595 10 199 4817 5455
III. Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за: 
 товари, роботи, послуги 1615 5 11 1
розрахунками з бюджетом 1620
у тому числi з податку на прибуток 1621
розрахунками з оплати працi 1630
за одержаними авансами 1635
за страховою дiяльнiстю 1650 1 352 2400 640
Поточнi забезпечення 1660 54 648 722
Iншi поточнi зобов'язання 1690 17 17 983
Усього за роздiлом III 1695 1 428 3076 2 346
Баланс 1900 263 860 261060 261 265

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка примiтки 2016 рiк 2015 рiк 2014 рiк
1 2 4 5 6
Чистi заробленi страховi премiї 2010 Роздiл 16, 17 стор.23-24

3251 2012 6 726
Премiї пiдписанi, валова сума 2011 18029 7995 6086
Премiї, переданi у перестрахування 2012 -15096 -6042 -3059
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 2013 -344 1000 -5189
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 2014 -26 1059 -1490
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 2070 683 277 250
Валовий: 2090 2568 1735 6476
прибуток
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв 2110 -994 887 -426



Змiна iнших страхових резервiв, валова сума 2111 -982 882 -398
Змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах 2112 -12 5 -28
Iншi операцiйнi доходи 2120 27 200 20
Адмiнiстративнi витрати 2130 -840 -857 -1036
Витрати на збут 2150 0 -220 -663
Iншi операцiйнi витрати 2180 -435 -40 -791
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi: 326 1705 3580
прибуток 2190
Iншi фiнансовi доходи 2220 302 455 190
Iншi доходи 2240 4247 1000 2600
Iншi витрати 2270 -4247 -1000 -2600
Фiнансовий результат до оподаткування: 628 2160 3770
прибуток 2290
збиток 2295
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2300 -654 -629 -406
Чистий фiнансовий результат: 2350 1531 3364
прибуток
збиток 2355 26

II. СУКУПНИЙ ДОХIД

Стаття Код рядка 2016 рiк 2015 рiк 2014 рiк
1 2 3 4 5
Дооцiнка (уцiнка) необоротних активiв 2400  
Дооцiнка (уцiнка) фiнансових iнструментiв 2405  Роздiл 11, стор.19 4 -597 1347
Iнший сукупний дохiд до оподаткування 2450 4 -597 1 347
Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування 2460 4 -597 1 347
Сукупний дохiд (сума рядкiв 2350, 2355 та 2460) 2465 -22 934 4 711

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦIЙНИХ ВИТРАТ

Назва статтi Код рядка 2016 рiк 2015 рiк 2014 рiк
1 2 3 4 5
Матерiальнi затрати 2500 10 4 9
Витрати на оплату працi 2505 487 492 573
Вiдрахування на соцiальнi заходи 2510 116 182 209
Амортизацiя 2515 33 18 14
Iншi операцiйнi витрати 2520 1276 421 1685
Разом 2550 1276 1117 2 490

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ

Назва статтi Код рядка 2016 рiк 2015 рiк 2014 рiк
1 2 3 4 5
Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2600 Роздiл 19, стор.24  
 
 

20500 20500 20500
Скоригована середньорiчна кiлькiсть простих акцiй 2605 20500 20500 20500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю 2610 -1,26829 74.721290 229,77246
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю, грн. 2615 -1,26829 74.721290 229,77
246
Дивiденди на одну просту акцiю 2650 ---- ---- ---

 
Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк

Стаття Код примiтки 2016 2015 2014
1 2 3 4 5
I. Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi 3000  
Роздiл 20 стор.25 
  

96  
Надходження вiд: 753 187
Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
Повернення податкiв i зборiв 3005  
у тому числi податку на додану вартiсть 3006  
Цiльового фiнансування 3010  
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв 3015  



Надходження вiд повернення авансiв 3020  
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 3025  
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) 3035  
Надходження вiд операцiйної оренди 3040  
Надходження вiд страхових премiй 3050 23500 7521 10622
Надходження фiнансових установ вiд повернення позик 3055 195 9654
Iншi надходження 3095 4607 634 44
Витрачання на оплату: 3100 -339
Товарiв (робiт, послуг) -331 -474
Працi 3105 -416 -382 -461
Вiдрахувань на соцiальнi заходи 3110 -114 -193 -230
Зобов'язань з податкiв i зборiв 3115 -673 -128 -382
Зобов_язання з податку на прибуток 3116 -577 -51 279
Зобов_язання з податку на додану вартiсть 3117
Зобов_язання з iнших податкiв i зборiв 3118  
Витрачання на оплату авансiв 3135  
Витрачання на оплату повернення авансiв 3140  
Витрачання на оплату цiльових внескiв 3145  
Витрачання на оплату зобов_язань за страховими контрактами 3150 -3751 -586 -1219
Витрачання фiнансових установ на надання позик 3155 -10054
Iншi витрачання 3190 -21960 -5629 -4818
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 950 1854 2869

1 2 3 4 5
II. Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi 3200  
Надходження вiд реалiзацiї  
фiнансових iнвестицiй 4247 1000 1300
необоротних активiв 3205  
Надходження вiд отриманих: 3215  
вiдсотки 343 416 177
дивiденди 3220  
Надходження вiд деривативiв 3225  
Iншi надходження 3250  
Витрачання  на придбання:  
фiнансових iнвестицiй 3255 -4243 -2304 -4200
необоротних активiв 3260  
Виплати за деривативами 3270  
Iншi платежi 3290  
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 347 -888 -2723
III. Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 3300  
Надходження вiд:  
Власного капiталу  
Отримання позик 3305  
Iншi надходження 3340  
Витрачання на:  
Викуп власних акцiй 3345  
Погашення позик 3350  
Сплату дивiдендiв 3355  
Iншi платежi 3390  
Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi 3395  
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 1297 966 146
Залишок коштiв на початок року 3405 6921 5955 5809
Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв 3410  
Залишок коштiв на кiнець року 3415 8218 6921 5955

Звiт про власний капiтал за 2016 рiк
Стаття примiтки Зареєстрований капiтал Капiтал у дооцiнках Резервний капiтал Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) Разом
Залишок станом на 31.12.2013 року Роздiл 13 стор.21  
 
 
 
 
 

82 000 36 247 23 619 105 656 247 522
Чистий прибуток (збиток) за 2014 рiк --- --- --- 3 364 3 364
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод --- 1 347 --- --- 1 347



Вiдрахування до резервного капiталу --- --- --- --- ---
Iншi змiни в капiталi --- --- -3 119 3 119 ---
Разом змiн в капiталi 0 1 347 -3 119 6 481 4 709
Залишок станом на 31.12.2014 року 82 000 37 594 20 500 112 139 252 233
Чистий прибуток (збиток) за 2015 рiк --- --- --- 1 531 1 531
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод --- -597 --- --- -597
Вiдрахування до резервного капiталу --- --- 168 -168 ---
Разом змiн в капiталi 0 -597 168 1363 934
Залишок станом на 31.12.2015 року 82 000 36  997 20 668 113 502 253 167
Виправлення помилок --- --- ---- 319 319
Скоригований залишок на початок року 82 000 36  997 20 668 113 821 253 486
Чистий прибуток (збиток) за 2016 рiк --- --- ---- -26 -26
Iнший сукупний дохiд за звiтний перiод --- 4 --- --- 4
Вiдрахування до резервного капiталу --- --- 77 -77 ---
Разом змiн в капiталi 0 4 77 -103 -22
Залишок станом на 31.12.2016 року 82 000 37 001 20 745 113 718 253 464
 
 Пояснення до фiнансової  звiтностi ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"

1. Загальна iнформацiя 

IAS1
p51 Назва органiзацiї, яка звiтує: Приватне Акцiонерне Товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АМАЛЬТЕЯ"
IAS1
p138 Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство

Країна реєстрацiї: Україна
Юридична адреса (мiсцезнаходження органа управлiння органiзацiї): 03035, м. Київ, вул. Кудряшова, 20-А,

оф. 23
Країна, яка є основним мiсцем ведення бiзнесу: Україна
Назва материнської компанiї: Вiдсутня
Description of the nature of the entity's operations and its principal activities:

Опис характеру i основних напрямкiв дiяльностi органiзацiї:
ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ" - це страхова компанiя, яка надає клiєнтам широкий спектр послуг. Компанiя має 20 лiцензiй
на здiйснення добровiльних i обов_язкових видiв страхування. Це компанiя зi 100%-им  українським капiталом.
Компанiя здiйснює страхову дiяльностi для захисту майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб, а також для
отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства. Предметом дiяльностi Товариства є страхування,
перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням. Виключними об'єктами страхування, яке здiйснюється Товариством, є майновi iнтереси громадян та
юридичних осiб, пов'язанi:
- з життям, здоров'ям, працездатнiстю страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);
- з володiнням, користуванням i розпорядженням майном (майнове страхування);
- з вiдшкодуванням страхувальником заподiяної ним шкоди особi або її майну, а також шкоди, заподiяної
юридичнiй особi (страхування вiдповiдальностi).
Товариство здiйснювало страхування та перестрахування згiдно отриманих лiцензiй наступними видами страхування:
у формi добровiльного страхування:
1. страхування вiд нещасних випадкiв;
2. страхування залiзничного транспорту;
3. страхування наземного транспорту;
4. страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
5. страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
6. страхування майна;
7. страхування фiнансових ризикiв;
8. страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
9. страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
10. страхування кредитiв;
11. страхування сiльськогосподарської продукцiї;
у формi обов_язкового страхування:
12. особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
13. страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування.
14. особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту
людини при виконаннi ними службових обов_язкiв;
15. особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд);
16. авiацiйне страхування цивiльної авiацiї;
17. страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти,



господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiї екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
характеру;
18. страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних
вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому
природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв;
19. страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
20. страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса.

IAS1
p51b,c Reporting period
Звiтний перiод Year ended 31 December 2016
Рiк, який закiнчується 31 грудня 2016 року
IAS10
p17 Дата затвердження звiту 28 лютого 2017 р.
IAS1
p51e

IAS21
p53,57 Валюта звiтностi гривня

Рiвень заокруглення в звiтностi тис. (1000)

Функциональна валюта i методика перерахунку в валюту звiтностi Валюта звiтностi i функцiональна валюта  -
це гривня
IAS21
p54 Функциональна валюта не мiнялась.
IAS1
p16 Надана фiнансова звiтнiсть складена згiдно вимог до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ),
якi були випущенi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та тлумачень, випущених
Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ). Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк (станом на 31
грудня 2016 року) мiстить порiвняльну iнформацiю в балансi станом на 31.12.2014 р., 31.12.2015 р. та
31.12.2016, i звiтах про фiнансовi результати, про рух грошових коштiв, про змiни у власному капiталi за 2014,
2015 та 2016 роки.

IAS1 р20 Товариство не вiдступало вiд вимог МСФО:
Фiнансова звiтнiсть об_єктивно вiдображає фiнансовий стан, фiнансовi результати i рух грошових коштiв.

IAS1
p25 Теперiшнiй фiнансовий стан Товариства i безперервна дiяльнiсть в сферi страхування є пiдставою для
ствердження, що в наступному дiяльнiсть буде безперервною. Т.ч. принцип неперервностi дiяльностi зберiгається.

IAS1
p36 Звiтний перiод не змiнний i складає один рiк. Рiк закiнчується 31 грудня.

2. Зведення найважливiших положень облiкової полiтики
Змiни облiкової полiтики 
IAS8
p29 Змiни в облiковiй полiтицi обумовленi законодавчими вимогами
Змiни застосованi з 01.01.2013 року.

IAS8
p28 Змiни в облiковiй полiтицi в  2016 роцi  вiдсутнi

Змiни облiкових оцiнок

IAS8 p. 39,40 Змiни в облiкових оцiнках в  2016 роцi  вiдсутнi

Помилки

IAS8
p49 В поточному роцi суттєвих виправлень помилок минулих перiодiв не вiдбувалось. Виправлення помилок
складають 0,03% вiд валюти балансу, що менше порогу суттєвостi, який встановлено облiковою полiтикою



Визнання доходiв та витрат

У вiдповiдностi до вимог пiдготовки фiнансової звiтностi застосовується   принцип нарахування та
вiдповiдностi доходiв та витрат.

 
 
3. Iнформацiя за сегментами

IFRS8 I. Показники прiоритетних звiтних сегментiв господарський господарський

(господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)
Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього

добровiльне страхування майна добровiльне страхування фiнансових ризикiв добровiльне страхування
вiдповiдальностi обов_язковi види страхування

Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтни
й рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Доходи звiтних сегментiв:
    Чистi страховi премiї (рядок 011-рядок 012) 010 2 620 1 778 405 228 36 6 190 0 0 0 3 251 2
012
валовi страховi премiї 011 9 370 2 865 8 306 5 101 51 29 302 0 0 0 0 0
передано в перестрахування 012 -7 025 -1 274 -8 065 -4 764 -6 -4 0 0 0 0 0 0
змiна резерву незароблених премiй 013 275 187 164 -109 -9 -19 -112 0 0 0 0 0
iншi операцiйнi доходи 012 0 0 0 0 0 0 0 0 27 200 27 200
Фiнансовi доходи звiтних сегментiв 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них:  
доходи вiд участi в капiталi, якi безпосередньо стосуються звiтного сегмента 021 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0
iншi фiнансовi доходи 022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iншi доходи 030 0 0 0 0 0 0 0 0 4 247 1 000 4 247 1 000
 Усього доходiв звiтних сегментiв 040 2 620 1 778 405 228 36 6 190 0 4 274 1 200 7 525 3 212
Нерозподiленi доходи 050 х х х х х х х х 302 455 302 455
з них:  
доходи вiд операцiйної дiяльностi 051 х х х х х х х х 0 0 0 0
фiнансовi доходи 052 х х х х х х х х 302 455 302 455
надзвичайнi доходи 053 х х х х х х х х 0 0 0 0
Вирахування доходiв вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам 060 0 0

0 0 0 0 0 0
Усього доходiв пiдприємства
  (р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 2 620 1 778 405 228 36 6 190 0 4 576 1 655 7 827 3 667
2. Витрати звiтних сегментiв: 080

 
  Чистi страховi виплати (рядок 081-рядок 082) 1 677 -610 0 0 0 0 0 0 0 0 1 677 -6
10
страховi виплати страхувальника (перестрахувальникам) 081 767 307 0 0 0 0 0 0 0 0 767 307
змiна резерву збиткiв 082 -994 887 0 0 0 0 0 0 0 0 -994 887
частки страхового вiдшкодування, отрманi вiд перестраховика 083 84 30 0 0 0 0 0 0 0 0 84 30
Адмiнiстративнi витрати 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Витрати на збут 100 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220
Iншi операцiйнi витрати 110 0 0 0 0 0 0 0 0 435 40 435 40
Фiнансовi витрати звiтних сегментiв 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них:                            втрати вiд участi в капiталi, якi безпосередньо можна вiднести до звiтного
сегмента 121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Iншi витрати 130 0 0 0 0 0 0 0 0 4 247 1 000 4 247 1 000
Усього витрат звiтних сегментiв 140 1 677 -390 0 0 0 0 0 0 4 682 1 040 6 359 650
Нерозподiленi витрати 150 x x x x x x x x 1 494 1 486 1 494 1 486
з них:  
адмiнiстративнi, збутовi та iншi витрати операцiйної дiяльностi, не розподiленi на звiтнi сегменти 151 х х х
х х х х х 840 857 840 857
фiнансовi витрати 152 х х х х х х х х 0 0 0 0
надзвичайнi витрати 153 х х х х х х х х 0 0 0 0
податок на прибуток 154 х х х х х х х х 654 629 654 629
Вирахування собiвартостi реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) iншим звiтним сегментам 160 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0
Усього витрат пiдприємства
  (р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 1 677 -390 0 0 0 0 0 0 6 176 2 526 7 853 2 136
3. Фiнансовий результат дiяльностi сегмента
  (р. 040 - р. 140) 180 943 2 168 405 228 36 6 190
0 -408 160 1 166 2 562  
4. Фiнансовий результат дiяльностi пiдприємства
  (р. 070 - р. 170) 190 943 2 168 405 228 36 6 190
0 -1 600 -871 -26 1 531  
5. Активи звiтних сегментiв 200 2 350 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 2 350 2 388
з них: 0 0
частка перестраховика в страхових резервах 201 2 350 2 388 0 0 0 0 0 0 0 0 2 350 2 388
Нерозподiленi активи 220 х х х х х х х х 258 915 258 672 258 915 258 672
з них:
необоротнi активи (ОЗ, НМА) 221 х х х х х х х х 261 283 261 283
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати 222 х х х х х х х х 0 0 0 0
фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств 223 х х х х х х
х х 6 437 6 437 6 437 6 437
фiнансовi iнвестицiї 224 х х х х х х х х 59 986 59 986 59 986 59 986
поточнi фiнансовi iнвестицiї 225 х х х х х х х х 183 085 183 085 183 085 183 085
виробничi запаси 226 х х х х х х х х 1 1 1 1
дебiторська заборгванiсть зi страхувальниками, перестрахувальниками 227 х х х х х х х х 163 1
596 163 1 596
грошовi кошти 228 х х х х х х х х 8 218 6 921 8 218 5 955  
iнша дебiторська заборгованiсть 229 х х х х х х х х 764 363 764 36
3  
Усього активiв пiдприємства 230 2 350 2 388 0 0 0 0 0 0 258 915 258 672 261 265 261 060
6. Зобов'язання звiтних сегментiв 240 2 937 4 296 1 727 1 633 39 27 131 0 487 487 5 321 6 443
з них:
страховi резерви 241 2 784 2 383 1 727 1 633 39 27 131 0 0 0 4 681 4 043
заборгованiсть перед страхувальниками i перестрахувальниками за страховими виплатами 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
заборгованiсть перед перестраховиками за перестраховими премiями 243 153 1 913 0 0 0 0 0 0 48
7 487 640 2 400
Нерозподiленi зобов'язання 260 х х х х х х х х 2 480 1 450 2 480 1 450
з них:
забепечення виплат персоналу 261 х х х х х х х х 722 648 722 648
iнша довгострокова кредиторська заборгованiсть 262 х х х х х х х х 774 774 774 774
iнша поточна кредиторська заборгованiсть 263 х х х х х х х х 984 28 984 28
iнша поточна кредиторська заборгованiсть за придбанi цiннi папери 264 х х х х х х х х 0 0 0
0
Усього зобов'язань пiдприємства
  (р. 240 + р. 260) 270 2 937 4 296 1 727 1 633 39 27 0 0 2 967 1 937 7 670 7 893
7. Капiтальнi iнвестицiї 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Показники за допомiжними звiтними сегментами географiчний географiчний

                                               (господарський, географiчний виробничий, географiчний збутовий)
Найменування показника Код
рядка Найменування звiтних сегментiв Нерозподiленi статтi Усього

Київська область
Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк Звiтни

й рiк Минулий рiк Звiтний рiк Минулий рiк
1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 15 16 17 18
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) зовнiшнiм покупцям 300 3 251 2 012 0 0 0 0 0
0 0 0 3 251 2 012
Балансова вартiсть активiв звiтних сегментiв 310 261 265 261 060 0 0 0 0 0 0 0 0 261 265 26
1 060
Капiтальнi iнвестицiї 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFRS8 р22, 27

 
У зв'язку з тим, що Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть,  сегменти видiленi по видам страхування. 
Визначення фiнансового результату звiтного сегменту вiдбувається наступним чином: Дохiд мiнус Витрати
Дохiд вiд страхування - це страховi платежi заробленi, якi розраховуються як страховi платежi нарахованi мiнус
переданi в перестрахування з врахуванням змiни резерву незароблених премiй.
Витрати страхування - це страховi виплати/вiдшкодування за вирахуванням частки вiд перестраховика з
врахуванням змiни резерву збиткiв плюс витрати пов'язанi з укладенням договорiв страхування (агентська
винагодода).



 

 

4. Резюме страхових продуктiв, пропонованих Товариством
IFRS8 р22, 27
? для фiзичних осiб:
_ Страхування автотранспорту (КАСКО)
_ Страхування особистого майна в т.ч. вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
_ Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, в т.ч.: 
- Страхування професiйної вiдповiдальностi
_ Страхування вiд нещасних випадкiв

СТРАХУВАННЯ МАЙНА.

 1.СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ
-  

2. СТРАХУВАННЯ ОСОБИСТОГО МАЙНА
Товариство страхує майно, яке належить клiєнту на правах власностi (в т.ч. майно, яке передано в
заставу/iпотеку), знаходиться у користуваннi, розпорядженнi (з правом укладення договору страхування), а саме:
- квартири, будинки, будiвлi, котеджi, включаючи внутрiшнє i зовнiшнє оздоблення, iнженернi комунiкацiї;
- меблi, побутову технiку, аудiо, вiдео технiку;
- комп_ютерну, оргтехнiку, iншi електроприбори;
- земельнi дiлянки.
Договiр страхування забезпечує захист особистого майна вiд ризикiв:
- пожежа, вибух, попадання блискавки;
- падiння пiлотованих лiтальних апаратiв, їх частин;
- стихiйнi явища;
- противоправнi дiї третiх осiб (в т.ч. пiдпал);
- дiя води (випадковi аварiї водопровiдних, каналiзацiйних та опалювальних систем, проникнення  води iз
сусiднiх примiщень i т.п.);
- механiчнi пошкодження.
Страхова сума установлюється в межах дiйсної вартостi майна на дату укладення договору страхування. В якостi
бази для визначення страхової суми може використовуватися: оцiночна вартiсть, риночка вартiсть, вартiсть
вiдтворення. 
Розмiр страхового тарифу встановлюється в залежностi вiд застрахованих ризикiв, страхових сум, термiну
страхування, умов зберiгання та експлуатацiї майна i складає, в середньому, вiд 0,15% до 3% вiд страхової
суми.

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI.

1.СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ПЕРЕД ТРЕТIМИ ОСОБАМИ.
Страхуванням покривається ризик нанесення збитку та / або шкоди  iншим особам:
- при експлуатацiї квартири; 
- при здiйсненнi професiйної дiяльностi;
- якщо Страхувальник є власником транспортних засобiв (включаючи водний транспорт);
- якщо Страхувальник є власником зброї.
Договiр страхування забезпечує фiнансовi гарантiї компенсацiї збитку та / або шкоди, нанесених третiм особам,
в результатi дiй та / або бездiяльностi Страхувальника, або аварiй, помилок i упущень у процесi здiйснення
дiяльностi, експлуатацiї об'єктiв нерухомостi та транспортних засобiв, використання зброї Страхувальником. 

ОСОБИСТЕ ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ .

1.СТРАХУВАННЯ ВIД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ

Застрахованими особами можуть бути: дiти дошкiльного вiку, школярi, студенти, працюючi особи (з урахуванням
виду професiї), пенсiонери. 
Програми страхування можуть передбачати страховий захист на перiод заняття спортом, активного вiдпочинку,
вiдрядження i т.п. 
Територiя страхування може поширюватися як на територiю України, так i на територiю iнших держав.
Страховi ризики при страхуваннi вiд нещасних випадкiв:
- травми, в т.ч. отриманi внаслiдок протиправних дiй третiх осiб;
- гострi отруєння, якi потребують стацiонарного лiкування;
- опiки (за винятком сонячних);
- обмороження;
- утоплення;
- ураження електричним струмом, блискавкою;
- травми, отриманi внаслiдок стихiйного лиха, контакту з тваринами i т.д.



Розмiр страхової суми обирається при укладеннi договору страхування й може становити вiд 5 000 до 50 000 грн.
Розмiр страхового платежу залежить вiд обраного варiанта страхового покриття, розмiру страхової суми,
кiлькостi застрахованих осiб та iн.
Розмiр страхової виплати залежить вiд страхової суми i ступеня збитку, завданого здоров'ю застрахованого.
Страховий захист по Договору дiє 24 години на добу.

? для юридичних та/або фiзисних осiб:
_ Страхування автотранспорту (КАСКО)
_ Страхування вантажiв та багажу
_ Страхування майна 
_ Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
_ Страхування будiвельно-монтажних ризикiв
_ Страхування фiнансових ризикiв
_ Страхування кредитiв (в т.ч. вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)
_ Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
_ Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, в т.ч.: 
- Страхування професiйної вiдповiдальностi
- Страхування вiдповiдальностi при проведеннi будiвельно-монтажних робiт
_ Обов_язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
_ Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв знищення, випадкового пошкодження або псування
_ особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту
людини при виконаннi ними службових обов_язкiв;
_ особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд);
_ авiацiйне страхування цивiльної авiацiї;
_ страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiї екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
характеру;
_ страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за утилiзацiю (видалення) небезпечних
вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому
природному середовищу пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв;
_ страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
_ страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса

СТРАХУВАННЯ МАЙНА.

1.СТРАХУВАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ
Товариство приймає на страхування всi типи наземних транспортних засобiв, включаючи:
- легковi автомобiлi;
- мiкроавтобуси;
- вантажнi автомобiлi
- причепи та напiвпричепи до транспортних засобiв (ТЗ);
- мототранспорт.
Страхування проводиться на випадок пошкодження (знищення) застрахованого транспортного засобу та/чи
додаткового обладнання до нього в результатi наступних ризикiв: 
- дорожньо-транспортна пригода (ризик "ДТП") ;
- противоправнi дiї третiх осiб, виключаючи угон транспортних засобiв (ризик "ПДТО"), а також таємне чи
вiдкрите викрадення (в результатi крадiжки, пограбування, розбiйного нападу) частин застрахованого
транспортного засобу, додаткового обладнання;
- iншi випадковi подiї (ризик "IВП"), включаючи падiння дерев, iнших предметiв, нападу тварин, пожежi чи
вибуху в ТЗ з причин внутрiшнього характеру, а також iнших випадкових подiй;
- стихiйнi явища;
угон застрахованого транспортного засобу (таємне чи вiдкрите викрадення застрахованого транспортного засобу (в
результатi крадiжки, пограбування, розбiйного нападу).

2.СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖIВ ТА БАГАЖУ
Предметом договору страхування є всi види вантажiв, що перевозяться будь-якими транспортними засобами, як на
територiї України, так i в по всьому свiту.
На страхування приймаються види вантажi:
- експортнi, iмпортнi, транзитнi вантажi, вантажi внутрiшнiх перевезень;
- наливнi, насипнi, вантажi в контейнерах i без упаковки;
- устаткування, транспортнi засоби, будiвельнi матерiали;
- будь-якi товари, сировина, матерiали тощо



Умови, на яких здiйснюється страхування вантажу:
- "з вiдповiдальнiстю за всi ризики" - на цих умовах страхуються всi ризики загибелi та пошкодження вантажу
, крiм спецiально обумовлених у винятках ;
- "з вiдповiдальнiстю за часткову аварiю" - дана умова має жорсткий перелiк ризикiв , за якими страховик
несе вiдповiдальнiсть, i, в основному, пiдходить, для морських перевезень;
- "без вiдповiдальностi за пошкодження , крiм випадкiв катастрофи " - страховик несе вiдповiдальнiсть тiльки
у випадку повної загибелi всього або частини вантажу. Пошкодження покриваються тiльки в разi будь-якої пригоди
з транспортним засобом ( катастрофи ).

3. СТРАХУВАННЯ МАЙНА, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕДМЕТИ   IПОТЕКИ, СТРАХУВАННЯ ВIД ВОГНЕВИХ РИЗИКIВ ТА РИЗИКIВ СТИХИЙНИХ ЯВИЩ
Об_єктами страхування є:
- будiвлi i споруди, окремi примiщення i цiлiснi майновi комплекси, земельнi дiлянки;
- обладнання, машини i механiзми, включаючи насоси, компресори, трансформатори, генератори, турбiни, печi,
котли i бойлери;
- внутрiшнє оздоблення i iнженернi комунiкацiї, системи пожежогасiння, охороннi системи, витрати на ремонт i
реконструкцiю будiвель i примiщень;
- меблi, оргтехнiка, електроприлади;
- комп_ютернi мережi;
- склянi частини конструкцiй будiвель, зовнiшнi рекламнi установки;
- товари на складi (в т.ч. прийняття на зберiгання), в оборотi, в торговому залi, сировина, полуфабрикати
тощо; 
- об'єкти будiвництва, включаючи монтажнi роботи, будiвельну технiку, обладнання та матерiали, пiсляпусковi
гарантiї i вiдповiдальнiсть перед третiми особами за нанесення шкоди;
- витрати з розчищення територiї пiсля страхового випадку.
Договiр страхування забезпечує захист вiд наступних ризикiв:
- пожежа, вибух, влучення блискавки;
- падiння лiтальних апаратiв;
- стихiйнi лиха;
- противоправнi дiї третiх осiб (в т.ч. пiдпал);
- дiя води (випадковi аварiї водопровiдних, каналiзацiйних мереж i опалювальних систем, проникнення води iз
сусiднiх примiщень тощо).
- бiй скла, дзеркал та вiтрин;
- поломка машин i механiзмiв, коротке замикання;
- помилки проектування, монтажу, брак матерiалiв i недбалiсть персоналу;
- падiння кранiв i обвал конструкцiй;
- фiнансовi збитки вiд нанесення збитку третiм особам при проведеннi будiвельних робiт;
- фiнансовi збитки вiд перериву дiяльностi в результатi пошкодження, загибелi, пошкодження застрахованого
майна.
Страхова сума встановлюється в межах дiйсної вартостi майна на дату укладення договору страхування (залишкова
балансова вартiсть, вiдновлювальна вартiсть, оцiночна вартiсть, заявлена вартiсть або вартiсть середнiх
залишкiв товарних запасiв (при страхуваннi товарiв в оборотi на складi).
Розмiр страхового тарифу залежить вiд прийнятих на страхування ризикiв, страхових сум, строку страхування,
умов зберiгання та експлуатацiї майна.
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування є
обов'язковим видом страхування вiдповiдно до вимог Закону України "Про iпотеку" та Постанови КМУ №358 вiд
06.04.2011р.

4.СТРАХУВАННЯ БУДIВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РИЗИКIВ
Страхування будiвельно-монтажних ризикiв передбачає уникнення витрат у разi настання збиткiв, якi можуть
виникнути при проведеннi будiвельно- монтажних робiт i пов'язаних з будь-якими непередбаченими подiями пiд час
будiвництва, реконструкцiї або капiтального ремонту будiвель, споруд, iнженерних мереж, технологiчного
обладнання та iн.
Застрахованими можуть бути наступнi об'єкти:
- будiвельнi матерiали та конструкцiї, витрати на заробiтну плату, витрати по перевезенню, митнi збори i
мита, а також будiвельнi елементи i матерiали, що поставляються замовником;
- обладнання, яке монтується;
- обладнання будiвельного майданчика (тимчасовi будинки i споруди, складськi примiщення, будiвельнi лiси,
iнженернi комунiкацiї); 
- витрати з розчищення територiї вiд уламкiв (залишкiв) майна, яке постраждало внаслiдок страхового випадку;

- об'єкти, якi знаходяться на будiвельному майданчику або в безпосереднiй близькостi до неї, якi належать
замовнику або пiдрядниковi; 
- будiвельнi машини та обладнання, якi використовуються на мiсцi будiвельно-монтажних робiт.
Страхова сума встановлюється в межах вартостi будiвельних / монтажних робiт на пiдставi документiв, що
пiдтверджують їх вартiсть. 

5.СТРАХУВАННЯ ФIНАНСОВИХ РИЗИКIВ

Страхування фiнансових ризикiв вiд перерви у виробничiй дiяльностi (BI) покриває ризики припинення



(призупинення ) виробничої (комерцiйної) дiяльностi пiдприємства внаслiдок загибелi, пошкодження та / або
втрати застрахованого майна.
Страхування фiнансових ризикiв при невиконаннi контрактiв, в т.ч. пов'язаних з можливими збитками внаслiдок
виникнення дебiторської заборгованостi при реалiзацiї продукцiї (послуг) в кредит покриває ризики:
- настання неспроможностi (банкрутства) Контрагента Страхувальника, внаслiдок чого Контрагент не сплатив або
не може бiльше оплачувати товари (роботи, послуги ), що є предметом Контракту;
- непогашення наданого Контрагенту Страхувальником Комерцiйного ( торгового) кредиту пiсля закiнчення
передбаченого Договором перiоду очiкування (тривале прострочення платежу).
Страхування фiнансових ризикiв втрати орендної плати передбачає покриття ризику ненадходження рентних платежiв
вiд передачi площ в оренду.

СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI

1.ДОБРОВIЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI 
Товариство страхує вiдповiдальнiсть:
- перед третiми особами; 
- професiйну (експедиторських пiдприємств, операторiв складу, ремонтних пiдприємств, митних брокерiв,
нотарiальних i адвокатських контор, вiдповiдальнiсть при проведеннi будiвельно-монтажних робiт);
- цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);
Договiр страхування забезпечує фiнансовi гарантiї компенсацiї збиткiв та/або шкоди, заподiяної третiм особам,
в результатi дiй та/або бездiяльностi, або аварiй, помилок i упущень у процесi здiйснення комерцiйної
господарської дiяльностi.
Страхова сума з добровiльного страхування вiдповiдальностi встановлюється за бажанням Страхувальника виходячи
iз специфiки дiяльностi.
Розмiр страхового тарифу встановлюється в залежностi вiд прийнятих на Страхування ризикiв, страхових сум,
строку страхування, дiяльностi пiдприємства.

5. Основнi засоби
IAS16 p73,77
Групи матерiальних 
активiв Строк корисного використання Спосiб визначення балансової вартостi Метод нарахування  амортизацiї З
алишок на 31.12.2014 Залишок на 31.12.2015 Надiйшло у 2016 роцi Вибуло у 2016 роцi Накопичена
амортизацiя за 2016 рiк Операцiї переоцiник у 2016 роцi Залишок на 31.12.2016

первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть всього в т.ч., придбання у пов'язаних осiб первiсна
вартiсть накопичена амортизацiя збитки вiд знецiнення, що вiднесенi на фiн.результати збитки вiд
знецiнення, що вiдновленi за рахунок  фiн.результата переоцiнка первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Земельнi дiлянки, будинки,споруди Не володiє 

Машини та механiзми  Балансова вартiсть визначається за вирахуванням iз первiсної вартостi накопиченної
амортизацiї.  прямолiнiйний метод Не володiє 
Пристрої та обладнання 5 рокiв 66 32 34 165 50 115 0 0 0 0 32 0 0 0 165 83 82
Транспортнi засоби Не володiє 
Iнструменти,прилади
iнвентар( меблi) 4 роки Не володiє 
Iншi основнi засоби 12 рокiв 6 2 4 6 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 4
РАЗОМ 72 34 38 171 52 119 0 0 0 0 18 0 0 0 171 85 86
Примiтки: Товариство не має основних засобiв отриманих згiдно договорiв фiнансової оренди, вiдсутнi основнi
засоби в заставi, а також вiдсутнi основнi засоби, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством
обмеження права власностi. Всi основнi засоби використовуються в Товариствi. Також вiдсутнi основнi засоби для
продажу. Основнi засоби не придбавались за рахунок цiльового фiнансування. Iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.
У 2016 роцi основнi засоби не переоцiнювались. Договiрнi зобов'язання при придбаннi основних засобiв вiдсутнi.

 
IAS16 р76                   Iнша iнформацiя: Бухгалтерськi оцiнки щодо лiквiдацiйної вартостi, строкiв
корисного використання та методу нарахування амортизацiї не змiнювались.  

6. Нематерiальнi активи



IAS38 p118,122,124
Групи нематерiальних 
активiв Строк корисного використання Спосiб визначення балансової вартостi Метод нарахування  амортизацiї З
алишок на 31.12.2014 Залишок на 31.12.2015 Надiйшло у 2016 роцi Вибуло у 2016 роцi Накопичена
амортизацiя за 2016 рiк Операцiї переоцiники у 2016 роцi Залишок на 31.12.2015

первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть всього в т.ч., придбання у пов'язаних осiб первiсна
вартiсть накопичена амортизацiя збитки вiд знецiнення, що вiднесенi на фiн.результати збитки вiд
знецiнення, що вiдновленi за рахунок  фiн.результата переоцiнка первiсна
(переоцi-
нена)
вартiсть накопичена амортизацiя балансова вартiсть
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Гудвiл Вiдсутнi
Вiдстроченi витрати Вiдсутнi
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi  безстроковi  Балансова вартiсть визначається за iсторичною
вартiстю  не пiдлягає амортизацiї 164 0 164 164 0 164 11 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175
Iншi НМА (спецiалiзоване програмне забезпечення) 5 рокiв  Балансова вартiсть визначається за вирахуванням
iз первiсної вартостi накопиченої амортизацiї.  прямолiнiйний метод 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
РАЗОМ 164 0 164 164 0 164 11 0 0 0 0 0 0 0 175 0 175 
Примiтки: Товариство не має на балансi НМА, якi знаходяться в заставi, а також вiдсутнi НМА, щодо яких iснують
передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi. Всi НМА використовуються в Товариствi. Також
вiдсутнi НМА для продажу. НМА не придбавались за рахунок цiльового фiнансування. У 2016 роцi НМА не
переоцiнювались. Товариство самостiйно не створювало об'єкти НМА. Договiрнi зобов'язання при придбаннi НМА
вiдсутнi

IAS38 p118d  
Iнша iнформацiя:
IAS38 p122  
Iнша iнформацiя:  
Для НМА - лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi - строк корисного використання безстроковий згiдно
отриманих лiцензiй.  
Товариство не придбавало НМА за рахунок державних субсидiй.  

 
7. Iнвестицiйна нерухомiсть

IAS40 p75
Товариство не має iнвестицiйної нерухомостi.

8. Запаси
IAS2 p36

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Компанiї визнаються, оцiнюються  i облiковуються згiдно з МСФЗ 2
"Запас". Облiк запасiв здiйснюється в кiлькiсному та сумарному вимiрах за найменуваннями запасiв та в розрiзi
матерiально вiдповiдальних осiб. Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої
собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.
IAS2 p36, IAS17
Вид запасiв Балансова вартiсть на 31.12.2014 Балансова вартiсть на 31.12.2015 Надiйшло у 2016 роцi Ви
було у 2016 роцi Балансова вартiсть на 31.12.2016
1 2 3 4 5 6
Матерiальнi цiнностi (канцтовари) 1 1 5 5 1
Витрати на незавершене виробництво 0 0 0 0 0
Товари 0 0 0 0 0
Готова продукцiя 0 0 0 0 0
Iншi оборотнi запаси 0 0 0 0 0
РАЗОМ 1 1 5 5 1

Примiтки: Товариство не має запасiв, якi знаходяться в заставi, на вiдповiдальному зберiганнi або для
продажу

IAS2 p36  
Iнша iнформацiя:  

В 2016 роцi вiдновлення запасiв не було.



9. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї 
IAS28 p37,40
Товариство не має iнвестицiй в асоцiйованi компанiї.

10. Активи перестрахування
Активи перестрахування на 31.12.2014 на 31.12.2015 Збiльшено Використано на 31.12.2016
Частка перестраховика в страхових зобов'язаннях, в т.ч.: 1324 2388 7878 7915 2350
в резервi незароблених премiй 1308 2367 7489 7515 2341
в резервi збиткiв 16 21 389 401 9

Всього зобов'язання, пов'язанi з перестрахуванням 1324 2388 7878 7915 2350
поточнi 1324 2388 7878 7915 2350
довгостроковi 0 0 0 0 0

ПРИМIТКА: На 31.12.16 перестраховi активи не простроченi.

11. Фiнансовi активи

IFRS7 p8,20  
Балансова вартiсть
на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016

Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю, якi вiднесенi до категорiї фiнансових активiв,
якi утримуються для продажу 59 279 59 986 59 986
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через фiнансовий результат (торговi цiннi папери) 1
83 085 183 085 183 085
Фiнансовi активи, що облiковуються за iсторичною, якi вiднесенi до категорiї фiнансових активiв, якi
утримуються для продажу 6 437 6 437 6 437
Фiнансовi активи, що облiковуються за iсторичною вартiстю i утримуються до погашення 5 500 0 0
Всього 254 301 249 508 249 508
Фiнансовi iнвестицiї, якi утримуються до погашення
Цiннi папери борговi 5 500 0 0
  лiстинговi 0 0 0
  не лiстинговi, в т.ч.: 5 500 0 0
простi векселi (примiтка 1) 5 500 0 0
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi утримуються до погашення 5 500 0 0
Фiнансовi iнвестицiї для продажу
Дольовi цiннi папери 248 801 249 508 248 801
лiстинговi 50 671 0 0
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" 2 206 0 0
Акцiя ПАТ ЗНВКIФ "РОСУКРIНВЕСТ" 44 565 0 0
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "ВАЛОРЕС" 3 900 0 0
    не лiстинговi 198 130 249 508 249 508
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "АМРIТА" 0 1 611 1 611
Акцiя ПАТ ЗНВКIФ "РОСУКРIНВЕСТ" 0 45 867 45 867
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "ВАЛОРЕС" 0 3 900 3 900
Акцiя ПАТ ЗНВКIФ "Сертеза" 5 368 5 368 5 368
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "ЮНIОН КАПIТАЛ" 1 640 1 640 1 640
Акцiя ВАТ ЗНВКIФ "Бiотекiнвест" 1 300 1 300 1 300
Акцiя ПАТ "ЗНВКIФ "КАПIТАЛ IНВЕСТ" 300 300 300
акцiї Єкопаливо Україна ВАТ (примiтка 2) 183 085 183 085 183 085
акцiї Завод високотехнiчних сплавiв ВАТ 0 0 0
акцiї Комбiнат гiдроїзоляцiйних матерiалiв ВАТ 0 0 0
частка в статутному капiталi ТОВ "Лiзингова компанiя "Легарт" 6 437 6 437 6 437
Всього, фiнансових iнвестицiй для продажу 248 801 249 508 249 508
примiтка 1: станом на 31.12.2013 цiннi папери списано  у зв'язку з лiквiдацiєю емiтента 5 500 тис. грн.
примiтка 2: цiннi папери переквалiфiкованi з фiнансових iнвестицiй для продажу в торговi цiннi папери,
облiковуються за справедливою вартiстю.
Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток
Дольовi цiннi папери 50 671 0 0
    лiстинговi 50 671 0 0
    не лiстинговi 0 0 0
Борговi цiннi папери 0 0 0
    лiстинговi 0 0 0
    не лiстинговi 0 0 0
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток 50 671 0 0
Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю  через прибуток
Дольовi цiннi папери 198 130 249 508 249 508
    лiстинговi 0 0 0



    не лiстинговi 198 130 249 508 249 508
Борговi цiннi папери 5 500 0 0
    лiстинговi 0 0 0
    не лiстинговi 5 500 0 0
Всього, фiнансових iнвестицiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю  через прибуток 203 630 249 508 249
508

Рух довгострокових фiнансових iнвестицiй в 2016 роцi
Фiнансовi iнвестицiї, якi утримуються до погашення Фiнансовi iнвестицiї для продажу Фiнансовi

iнвестицiї - торговi ЦП Разом, рядок 1030, 1035, 1160 Ф-1
на 31.12.2013 0 61 469 183 085 244 554
покупка 4 200 4 200
продаж 1 300 1 300
вибуття 0
переоцiнка 3 324 3 324
уцiнка 1 977 1 977
перекласифiкацiя 0
на 31.12.2014 0 65 716 183 085 248 801
покупка 2 304 2 304
продаж 1 000 1 000
вибуття
переоцiнка
уцiнка 597 597
перекласифiкацiя
на 31.12.2015 0 66 423 183 085 249 508 
покупка 4 243 4 243
продаж 4 247 4 247
вибуття
переоцiнка 4 4
уцiнка
перекласифiкацiя
на 31.12.2016 0 66 423 183 086 249 509
Позики та дебiторська заборгованiсть, у т.ч. заборгованiсть страхувальникiв

Балансова вартiсть
на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (примiтка 3) 220 0 0
Витрати майбутнiх перiодiв 1 0 0
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть страхувальникiв 756 1 596 163
Знецiнення дебiторської заборгованостi страхувальникiв 0 0 0
Дебiторська заборгованiсть перестрахувальникiв 0 0 0
Знецiнення дебiторської заборгованостi перестрахувальникiв 0 0 0
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 0 0 0
Знецiнення довгострокова дебiторської заборгованостi 0 0 0
Короткострокова дебiторська заборгованiсть при продажу цiнних паперiв 0 0 0
Знецiнення короткострокової дебiторської заборгованостi при продажу цiнних паперiв 0 0 0
Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть (перед бюджетом, фондами, за послуги ) 1 293 1 116 1 923
Знецiнення короткострокової дебiторської заборгованостi (перед бюджетом, фондами, за послуги) (примiтка 4) -8
45 -845 -1 251
Iнша короткострокова дебiторська заборгованiсть (частки вiд перестраховика) 631 71 71
Всього, в т.ч. 1 835 1 938 906
  довгострокова 0 0 0
  короткострокова 1 835 1 938 906

Товариство не має заборгованостi з пов'язаними сторонами
ПРИМIТКА 3: у рядку 1045 Ф-1 вiдображенi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати -  обсяг аквiзицiйних витрат, що мали
мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв
(заробленої премiї).  
ПРИМIТКА 4: знецiнення (резерв сумнiвних боргiв) нараховано у зв'язку з признанням заборгованостi АТ "ЕРДЕ
БАНК", АТ "БРОКБIЗНЕСБАНК", Київська ФПАТКБ "ПIВДЕНКОМБАНК", ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", ПАТ "УПБ" та ПАТ КБ "СОЮЗ"
i включенням до Реєстру акцептованих вимог кредиторiв.

12. Внеоборотнi активи, якi призначенi для продажу та         припинення операцiй

IFRS5 р41



В звiтному перiодi внеоборотнi активи, якi можна класифiкувати для продажу вiдсутнi.

13. Капiтал
IAS1 p79
Змiни в Статутному капiталi Простi акцiї Емiсiйний дохiд Викупленi акцiї Всього акцiонерний капiтал

кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума кiлькiсть сума
за 2014 рiк
випущено 0 0 0 0 0 0 0 0
збiльшена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
знижена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
на 31.12.2014 року, в т.ч.: 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
за 2015 рiк
випущено 0 0 0 0 0 0 0 0
збiльшена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
знижена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
на 31.12.2015 року, в т.ч.: 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
за 2016 рiк
випущено 0 0 0 0 0 0 0 0
збiльшена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
знижена номiнальна вартiсть 0 0 0 0 0 0 0 0
на 31.12.2016 року, в т.ч.: 20 500 82 000 0 0 0 0 20 500 82 000
випущенi, але не оплаченi 0 0 0 0 0 0 0 0
власнi акцiї, якi викупленi у акцiонерiв 0 0 0 0 0 0 0 0
IAS1 р79
Привiлейованi акцiї не зареєстровано. Протягом 2016 року змiн у Статутному капiталi не було.

IAS1 р79
Склад Власного капiталу  на 31.12.2014 на 31.12.2015  на 31.12.2016 примiтки
Зареєстрований капiтал 82 000 82 000 82 000 Статутний капiтал не зазнав змiн
Капiтал у дооцiнках 37 594 36 997 37 001 станом на 31.12.2016 уцiненi  цiннi папери на суму 4 тис. грн.
Резервний капiтал 20 500 20 668 20 745 в 2016 роцi згiдно Статуту Товариства та Рiшенню загальних зборiв
акцiонерiв вiд 30.03.2016 резервний капiтал збiльшено на 77 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 112 139 113 502 113 718

14. Iншi забезпечення
IAS37 84 IAS37 p85 
Види забезпечень i резервiв Балансова вартiсть на 01.01.2016 Створено Збiльшення Використано збiльшення
(зменшення) з причини змiни вартостi грошових коштiв збiльшення (зменшення) з причини змiни ставки
дисконтування збiльшення (зменшення) з причини курсових рiзниць збiльшення (зменшення) з причини iнших
змiн Балансова вартiсть на 31.12.2016 пояснення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам (ПРИМIТКА 1)

71 0 43 45 0 0 0 0 69 розраховано в грошовому еквiвалентi вiдповiдно до кiлькостi
невикористаних днiв вiдпустки на кiнець року
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсiйне забезпечення 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не
формується
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантiйних зобов'язань 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не
формується
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацiю 0 0 0 0 0 0 0 0 0 не формується
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактiв 0 0 0 0 0 0 0 0
0 не формується
Резерв сумнiвних боргiв 845 0 4 960 4 555 0 0 0 0 1250 примiтка 5 роздiлу 11
Разом, в т.ч. 916 0 5 003 4 600 0 0 0 0 1 319  
довгостроковi резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
короткостроковi резерви 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ПРИМIТКА 1: в рядку 1660 Ф-1 вказана сума забезпечення на виплату вiдпустки працiвникам в наступних перiодах

15. Страховi зобов_язання i кредиторська заборгованiсть

IAS18 p35, IAS11 p39; IAS1 p88

Види забезпечень i резервiв Балансова вартiсть на 31.12.2014 Балансова вартiсть на 31.12.2015 Рух по
страховим зобов'язанням Балансова вартiсть на 31.12.2016

Збiльшення Використано
1 2 3 4 5 6
Резерв незароблених премiй на короткостроковi договори добровiльного страхування 2 177 3177 8767 91
11 2833



Резерв незароблених премiй на короткостроковi договори обов'язкового страхування 0 0 0 0 0
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв на короткостроковi договори страхування транспорту 22 30 1046 1
063 13
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi на короткостроковi договори добровiльного страхування 1 726 83
6 5449 4450 1835
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi на короткостроковi договори обов'язкового страхування 0 0 0 0
0
Разом, в т.ч. 3 925 4 043 15 262 14 624 4 681
довгостроковi зобов'язання по резервам 0 0 0 0 0
короткостроковi зобов'язання по резервам 0 0 0 0 0

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Ф-1)

Балансова вартiсть на 31.12.2014 Балансова вартiсть на 31.12.2015 Балансова вартiсть на 31.12.2016
договорами вихiдного перестрахування 865 1913 435
за страховими виплатами страхувальникам та перестрахувальникам 0 0 0
суму кредиторської заборгованостi перед страховими агентами, брокерами та посередниками 487 487 487

Iншi поточнi зобов'язання (рядок 1690 Ф-1)
суму кредиторської заборгованостi за купiвлю iнвестицiй 0 0 0
iнша заборгованiсть 17 17 17

Товариство не здiйснює довгострокове страхування життя.
Формуються вiдповiдно до Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування,

iншими нiж страхування  життя, затвердженими розпорядженням Держфiнпослуг 17.12.2004 року №3104. Товариство
формує резерв незароблених премiй методом 1/365, резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi за кожною
неврегульованою подiєю та  резерву заявлених, але не виплачених  збиткiв. Адекватнiсть страхових резервiв
станом на 31.12.2016 року пiдтверджена актуарiєм.

16. Доход вiд страхових премiй та iншi доходи

IAS11 p39  
Методи, використанi для визначення виручки, визнаної у звiтному перiодi.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування залежить вiд
визначених  договором страхування умов, набрання чинностi  та  сплати страхувальником страхових платежiв,
враховуючи особливостi ст.18 закону України " Про страхування"  вiд 7 березня 1996 року N 86/96-В. Доходи за
укладеними договорами нараховуються в програмi "Акцент 7.0" наступними методами нарахування у вiдповiдностi до
умов договору:
I) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати": проводиться нарахування договорiв обов_язкового
страхування з дати початку дiї, вказаної в договорi;
II) метод нарахування 100% страхового платежу "З дати оплати": проводиться нарахування по договорам, умовами
яких визначено, що договiр набуває чинностi з моменту сплати страхової премiї та в договорi не визначенi
перiоди страхового захисту вiдповiдно до календарного плану. Таким методом нараховуються договори
добровiльного страхування майна, добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами та iншi ;
III) метод нарахування пропорцiйно "По банкiвським випискам": проводиться нарахування за договорами
добровiльного страхування умовами яких визначено, що нарахування страхової премiї та строк дiї договорiв
прив_язанi до визначених календарним планом перiодiв та страхового захисту, який надає Товариство.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються справедливими.
Iншi доходи вiдображаються за принципом нарахування на дату надання вiдповiдних послуг.
Способи, що застосовувалися для визначення стадiї завершеностi договорiв.
1.Фактичний строк дiї договору страхування визначається перiодами страхування, за якi в повному обсязi
сплачено страховi платежi.
2. Дiя договору припиняється та втрачає чиннiсть за згодою Сторiн, а також у разi закiнчення строку дiї або
виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязi.
IAS11 p40,42
Показники 2016 2015 2014
1 2 3 4
Страховi платежi нарахованi 18 029 7995 6086
передано в перестрахування 15 096 6042 3059
змiна резерву незароблених премiй 318 59 3699
Нетто величина страхових премiй (Страховi платежi заробленi) 3 251 2 012 6 726
Доходи вiд регресно-позовної роботи 5 35 0
Частка вiд перестраховика 84 30 811
Всього операцiйний результат вiд страхової дiяльностi 3 340 2077 7537



Iншi доходи вiд агентської дiяльностi (за проданi полiси iнших страхових компанiй) 12 12 12
Iнвестицiйний дохiд 302 455 190
- дивiденди отриманi 0 0 0
- вiдсотки нарахованi 0 0 0
- доходи по iнвестицiям до погашення 0 0 0
- вiдсотки по поточних та депозитних рахунках 302 455 190
Дохiд по фiнансовим активам 3 654 2544 2600
- дохiд вiд реалiзацiї фiнансових активах, якi облiковуються як для продажу 4 247 1000 2600
- дольових iнструментах 0 0 0
- боргових iнструментах 0 0 0
Переоцiнка фiнансових активi через прибуток 0 0 0
Iншi доходи 10 153 8
- дохiд вiд надання майна в суборенду 10 13 8
Всього доходiв 7 911 3697 10 347

17. Витрати 

Витрати  звiтного перiоду визначаються одночасно з доходами, для одержання яких вони були понесенi.
IAS1 p93
Операцiйнi витрати 2016 2015 2014
1 2 3 4
Страховi виплати/вiдшкодування за договорами страхування iншими, нiж страхування життя 767 307 1061
Змiна резерву збиткiв ("-" дохiд; "+" витрати) 994 -887 -426
Аквiзицiйнi витрати (примiтка 1) 0 220 663
Адмiнiстративнi витрати 807 839 1 022
Амортизацiя основних засобiв 33 18 14
Амортизацiя НМА 0 0 0
Iншi операцiйнi витрати (примiтка 2) 435 40 791
Фiнансовi витрати: 0 0 0
- кредити банкiв 0 0 0
- курсова рiзницi 0 0 0
Iншi витрати (примiтка 3) 4247 1000 2 600
Всього витрат 7283 1537 6 577

ПРИМIТКА 1: до складу аквiзицiйних витрат (витрати на збут рядок 2150 Ф-2) вiдносяться витрати, пов_язанi з
укладання (пролонгацiєю) договорiв страхування та перестрахування

ПРИМIТКА 2: до складу iнших витрат вiд операцiйної дiяльностi вiдносяться витрати вiд операцiйної курсової
рiзницi, iншi операцiйнi витрати

ПРИМIТКА 3: до складу iнших витрат  вiдноситься собiвартiсть проданих iнвестицiй, витрати на обслуговування та
зберiгання фiнансових iнвестицiй

18. Витрати по кредитам i позикам
IAS23 p26
Витрати по кредитам та позикам вiдсутнi

19. Прибуток на акцiю
IAS33 p.68,70

2014 2015 2016
Базовий прибуток , тис. грн. 3 364 1531 -26
  - в т.ч. прибуток вiд дiяльностi, яка продовжується 3 364 1531 -26
  - прибуток (збиток) вiд дiяльностi, яка припинилась 0 0
Середньозважена кiлькiсть простих акцiй 20 500 20 500 20 500
Всього базовий прибуток на  одну акцiю (грн.) 229,77246 74,721290 -1,26829
Розводнення коригування прибутку на
  - процентнi витрати по конвертованим борговим зобов'язанням 0 0 0 
  - iншi збiльшення (зменшення) прибутку 0 0 0
Прибуток, який використовується для розрахунку розводненого прибутку на акцiю 0 0 0
  - в т.ч. прибуток вiд дiяльностi, яка продовжується 0 0 0
  - прибуток (збиток) вiд дiяльностi, яка припинилась 0 0 0
Коригування середьозваженої кiлькостi простих акцiй на 0 0 0
  - передбачувану конвертацiю в акцiї боргових зобов'язань 0 0 0
  - опцiони на акцiї 0 0 0
Середньозважена кiлькiсть випущених простих акцiй для розрахунку розводненого прибутку на акцiю (тис. шт.) 20
500 20 500 20 500
Разом розводнений прибуток на акцiю (гривня на акцiю) 229,77246 74,721290 -1,26829



Базовий прибуток на акцiю розрахований як вiдношення прибутку власникiв органiзацiї до середньозваженого
кiлькостi випущених простих акцiй, за винятком акцiй, якi викупленi Товариством. У 2016 роцi Товариство не
здiйснювало викуп власних акцiй. 
IAS33 p64
Розрахунок прибутку на акцiю не вiдображає ретроспективнi коригування  у зв'язку з вiдсутнiстю змiни кiлькостi
акцiй

20. Рух грошових коштiв
IFRS5 3c

2014 2015 2016
Рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi
отриманi страховi премiї 10 622 7521 23500
передано в перестрахування -4 044 -5577 -16985
повернутi страховi премiї -182 -285 -3000
надходженнi по регреснiй роботi 0 35 5
агентська винагорода за проданi полiси iнших страхових компанiй 12 10 10
виплаченi страховi виплати/вiдшкодування -1 037 -301 -751
отримано частку вiд перестраховика 179 710 84
аквiзицiйнi витрати -240 0 0
витрати на оплату працi, в т.ч. i вiдрахування на соцiальнi заходи та податок з доходiв фiзичних осiб -781 -
652 -626
витрати на оплату товарiв, послуг -233 -241 -220
податок на прибуток -279 -51 -577
iншi надходження ( в.ч. вiд ФСС) 40 632 4602
iншi платежi -788 -142 -5094
наданi позики -10 054 0 0
повернутi позики 9 654 195 0
Чистий рух коштiв в результатi операцiйної дiяльностi 2 869 1854 948
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
реалiзацiя дольових цiнних паперiв 1 300 1000 4247
придбання дольових цiнних паперiв -4 200 -2304 -4243
придбання боргових цiнних паперiв 0 0 0
отриманi вiдсотки по поточних та депозитних рахунках 177 416 345
Чистий рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi -2 723 -888 349
Рух коштiв у результатi фiнансової дiяльностi 0 0 0
Чистий рух коштiв в результатi фiнансової дiяльностi 0 0 0
Всього рух грошових коштiв 146 966 1297

IAS7 p48
На банкiвських рахунках Товариства станом на 31.12.2016 року облiковується: на депозитних рахунках в
рейтингових банках 2 516 тис. грн., на поточних рахунках  - 5 702 тис. грн. Вказанi кошти використовуються для
покриття страхових зобов'язань. Вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про Страхування" кошти страхових резервiв
Товариство розмiщує з урахуванням безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi, диверсифiкованостi.
IAS7 р40
В Товариствi вiдсутнi грошовi потоки, якi можуть виникнути у зв'язку з придбанням дочiрнiх пiдприємств. 
Cash and cash equivalents Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016
Грошовi кошти в касi 5 0
Грошовi кошти на депозитних банкiвських рахунках 4 900 5550 2516
Грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках 1 050 1371 5702
Банкiвськi договори, якi класифiкованi як еквiвалент грошових коштiв 0 0 0
Короткостроковi iнвестицiї, класифiкованi як еквiвалент грошових коштiв 0 0 0
Банкiвськi овердрафти 0 0 0
Разом грошових коштiв та їх еквiвалентiв 5 955 6921 8218

Грошових коштiв розмiщенi за кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих
рейтинговими агентствами Standard and Poor_s, Moody_s, Fitch або "Кредит-Рейтинг", РА "ЭКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" в
банках:
Рейтинг за нацiонально тi мiжнародною рейтинговою шкалою на 31.12.2014 на 31.12.2015 на 31.12.2016
АА (ukr) 567 1820 349,2
А-(ukr) 31 189
uaААА 1029,8
uaАА+ 500 1228,4
uaАА 875,8
uaАА- 14 3 52,6
uaА+
uaА- 4409



uaА 4682,2
uaBBB+
uaBBB- 4 034
uaВВВ 1304
uaССС
без рейтингiв

21. Винагорода працiвникам
IAS19, IFRS2 p51
види винагороди 2014 2015 2016
заробiтна плата працiвникам 573 492 454
внески в соцiальнi фонди 209 182 114
iншi винагороди 0 0 0
всього короткостроковi винагороди 782 674 568
Винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi - пенсiйнi програми з встановленими внесками 0 0 0
Винагороди по закiнченнi трудової дiяльностi - пенсiйнi програми з встановленими виплатами 0 0 0
Вихiдна допомога 0 0 0
Компенсацiйнi виплати дольовими iнструментами 0 0 0
iншi витрати на утримання 0 0 0
Всього витрат 782 674 658

22. Операцiї з пов_язаними сторонами

Вiдносини контролю 
Засновником Товариства є компанiя ТОВ "ЕКВIТАЛЬ", що володiє 94,9951% статутного капiталу. Операцiї вiдсутнi.

Операцiї з iншими пов'язаними сторонами 
У 2016 роцi операцiї з пов'язаними сторонами вiдсутнi.

23. Подiї пiсля дати балансу

IAS10 p19  Вiдсутнi
IAS10 p21  Вiдсутнi

24. Iнша iнформацiя

IAS10 p125  Вiдсутнi
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