Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова
Правлiння

Зубченко Iрина Iванiвна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова
компанiя"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Приватне акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

21186813

4. Місцезнаходження
емітента

61001 Харкiвська область , м.Харкiв вул.Плеханiвська, буд.63

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

(057) 731-94-00 731-94-02

6. Електронна поштова
xmck@ukr.net
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

29.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

№82 (2835) Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР"

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

(дата)

xmck.org
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2018
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 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
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки ПрАТ "ХМСК" є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите)
розмiщення цiнних паперiв. У товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. Згiдно чинного
законодавства, товариство не потребує рейтенгової оцiнки. Кiлькiсний склад виконавчого органу Товариства
складається з 2 (двох) осiб. Облiгацiї, похiднi цiннi папери, iншi цiннi папери випуск яких пiдлягає реєстрацiї товариство не випускало. Власних акцiй товариство не викупало. Iнформацiя про обсяги виробництва i реалiзацiї
основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня у зв`язку з тим, що
емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води. Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинiв, рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення про надання згоди на
вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, уповноваженими органами Товариства не
приймалися. Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство "Харківська
муніципальна страхова компанія"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію
юридичної особи ( за наявності )

Серія А01 № 426236

3. Дата проведення державної реєстрації

06.08.1991

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

61750000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
23

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

10. Органи управління
Інформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емітенти підприємства
акцiонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

АТ "УкрСиббанк" у м. Харкові

2) МФО банку

351005

3) Поточний рахунок

26504642264947

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який д/н
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній
валюті
5) МФО банку

д/н

6) Поточний рахунок

д/н

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова діяльність

АГ №569370

07.02.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569665

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково.У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569666

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569667

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569668

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569669

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569670

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569671

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.

. .

Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис
Страхова діяльність
Опис

АГ №569672

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569673

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569674

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569675

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569676

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569677

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569678

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

. .

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.
АГ №569679

15.03.2011

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
України

Ліцензія діє безстроково. У разі потреби, Товариство має намір отримати нову ліцензію.

. .

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис

ТОВ "Ростра" ЛТД
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

1) найменування
2) організаційно-правова
форма
3) код за ЄДРПОУ
4) місцезнаходження
5) опис

ТОВ "Дельта - А"
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

22634691
Україна, м. Харкiв, вул. Полтавський шлях, 28/19
ПрАТ "ХМСК" є учасником ТОВ "Ростра" ЛТД та володiє часткою у
статутному капiталi ТОВ "Ростра" ЛТД у розмiрi 10,63%. Внеском ПрАТ
"ХМСК" до статутного капiталу ТОВ "Ростра" ЛТД при його створеннi були
грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "ХМСК" стосовно управлiння
ТОВ "Ростра" ЛТД передбаченi дiючим законодавством та Статутом ТОВ
"Ростра" ЛТД.

31149525
Україна, м. Харкiв, вул. Сумська, 70
ПрАТ "ХМСК" є учасником ТОВ "Дельта-А" та володiє часткою у
статутному капiталi ТОВ "Дельта-А" у розмiрi 8,34%. Внеском ПрАТ
"ХМСК" до статутного капiталу ТОВ "Дельта-А" при його створеннi були
грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "ХМСК" стосовно управлiння
ТОВ "Дельта-А" передбаченi дiючим законодавством та Статутом ТОВ
"Дельта-А".

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

Голова Правління
1. Посада
Зубченко Ірина Іванівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1959
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
40
6. Стаж роботи (років)**
Генеральний директор ЗАТ СК "Антарес".
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.05.2016 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Змін у
персональному складі посадових осіб товариства щодо цієї посади протягом звітного періоду не було. У
посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Зубченко І.І. має
загальний стаж роботи 40 років. Зубченко І.І. протягом останніх п'яти років обіймала виключно посаду
Голови правління ПрАТ "ХМСК".
Член правління
1. Посада
Попова Галина Петрівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1949
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
49
6. Стаж роботи (років)**
Директор департаменту НПК "Велтон".
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
10.05.2016 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Змін у
персональному складі посадових осіб товариства щодо цієї посади протягом звітного періоду не було. У
посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Попова Г.П. має
загальний стаж роботи 49 років. Попова Г.П. протягом останніх п'яти років обіймала виключно посаду
Члена правління ПрАТ "ХМСК".
Головний бухгалтер
1. Посада
Писанка Олена Олександрівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1960
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
40
6. Стаж роботи (років)**
Головний бухгалтер ЗАТ АСТ "Вексель".
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
11.11.2013 безстроковий термін
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Писанка
О.О. була призначена на посаду головного бухгалтера на безстроковий термін рішенням Голови Правління
Товариства. Змін у персональному складі посадових осіб товариства щодо цієї посади протягом звітного
періоду не було. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Писанка О.О. має загальний стаж роботи 40 років. Писанка О.О. протягом останніх п'яти років обіймала
посаду Головного бухгалтера ЗАТ АСТ "Вексель".
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування

Голова Наглядової Ради
Платонов Сергiй Володимирович

юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1963
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
37
6. Стаж роботи (років)**
ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", корпоративний секретар
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 до наступних річних зборів
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Платонов С.В. є
акціонером ПрАТ "ХМСК". Повноваження та обов"язки посадової особи емітента встановлюються
Статутом та внутрішніми документами Товариства. Платонов С.В. обраний на посаду члена Наглядової
Ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р. Платонов С.В. обраний на посаду
Голови Наглядової Ради Товариства рішенням Наглядової Ради від 26.04.2017р. У посадової особи емітента
непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Платонов С.В. має загальний стаж роботи 37
років. Платонов С.В. протягом останніх п'яти років обіймав посади корпоративного секретаря ПАТ
"КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ "ХМСК".
Член Наглядової Ради
1. Посада
Багінський Валерій Зенонович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1969
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
26
6. Стаж роботи (років)**
директор по правовим питанням ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА
7. Найменування підприємства та
КО"
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 до наступних річних зборів
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Багінський В.З. є
акціонером ПрАТ "ХМСК". Повноваження та обов"язки посадової особи емітента встановлюються
Статутом та внутрішніми документами Товариства. Багінський В.З. обраний (переобраний) на посаду члена
Наглядової Ради Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р. У посадової особи
емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Багінський В.З. має загальний стаж
роботи 26 років. Багінський В.З. протягом останніх п'яти років обіймав посади Голови Наглядової Ради
ПАТ "ХМСК", члена Наглядової Ради ПАТ "ХМСК", директора по правовим питанням ПАТ "КОНЦЕРН
АВЕК ТА КО".
Член Наглядової Ради
1. Посада
Ларченко Вiктор Миколайович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1959
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
36
6. Стаж роботи (років)**
АТ "Концерн АВЕК та Ко" , Вiце-президента по роботi з
7. Найменування підприємства та
державними органами
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 до наступних річних зборів
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Ларченко В.М. є
незалежним директором. Повноваження та обов"язки посадової особи емітента встановлюються Статутом
та внутрішніми документами Товариства. Ларченко В.М. обраний на посаду члена Наглядової Ради
Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Ларченко В.М. має загальний стаж роботи 36 років.
Ларченко В.М. протягом останніх п'яти років обіймав посади Вiце-президента по роботi з державними
органами АТ "Концерн АВЕК та Ко" та Голови Наглядової Ради ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**

Голова Ревізійної комісії
Фролова Наталiя Львiвна

1975
Вища

25
6. Стаж роботи (років)**
ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", начальник фiнансового
7. Найменування підприємства та
вiддiлу
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Фролова
Н.Л. обрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від
26.04.2017р. Фролова Н.Л. обрана на посаду Голови Ревізійної комісії Товариства рішенням Ревізійної
комісії від 26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Фролова Н.Л. має загальний стаж роботи 25 років. Фролова Н.Л. протягом останніх п'яти років
обіймала посади заступника директора казначейства ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", начальника
фiнансового вiддiлу ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".
Член Ревізійної комісії
1. Посада
Загорська Олеся Петрівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1975
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
21
6. Стаж роботи (років)**
Заступник головного бухгалтера ТОВ "Харопторг"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Загорська
О.П. обрана (переобрана) на посаду члена Ревізійної комісії Товариства рішенням загальних зборів
акціонерів від 26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Загорська О.П. має загальний стаж роботи 21 рік. Загорська О.П. протягом останніх п'яти
років обіймала посади заступника головного бухгалтера ТОВ "Хароптторг", члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ
"ХМСК".
Член Ревізійної комісії
1. Посада
Бездiтко Олена Юрiївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1961
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
30
6. Стаж роботи (років)**
ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО", головний бухгалтер
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 3 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Бездiтко
О.Ю. обрана на посаду члена Ревізійної комісії Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від
26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Бездiтко О.Ю. має загальний стаж роботи 30 років. Бездiтко О.Ю. протягом останніх п'яти років обіймала
посаду головного бухгалтера ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА КО".
Член Наглядової Ради
1. Посада
Нетеса Тетяна Василівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1963
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
37
6. Стаж роботи (років)**
начальник юридичного відділу ПАТ "КОНЦЕРН АВЕК ТА
7. Найменування підприємства та
КО"
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 до наступних річних зборів
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Нетеса Т.В. є
незалежним директором. Повноваження та обов"язки посадової особи емітента встановлюються Статутом

та внутрішніми документами Товариства. Нетеса Т.В. обрана (переобрана) на посаду члена Наглядової Ради
Товариства рішенням загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини немає. Нетеса Т.В. має загальний стаж роботи 37 років. Нетеса
Т.В. протягом останніх п'яти років обіймала посади начальника юридичного вiддiлу ПАТ "КОНЦЕРН
АВЕК ТА КО" та Члена Наглядової Ради ПАТ "ХМСК".
Член Наглядової Ради
1. Посада
Фоменко Андрій Борисович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1968
4. Рік народження
Вища
5. Освіта**
24
6. Стаж роботи (років)**
директор ТОВ фірма "КАРТРАЙТ"
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
26.04.2017 до наступних річних зборів
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Фоменко А.Б. є
представником акціонера ПрАТ "ХМСК", а саме ТОВ фірми "КАРТРАЙТ". Повноваження та обов"язки
посадової особи емітента встановлюються Статутом та внутрішніми документами Товариства. Фоменко
А.Б. обраний (переобраний) на посаду члена Наглядової Ради Товариства рішенням загальних зборів
акціонерів від 26.04.2017р. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Фоменко А.Б. має загальний стаж роботи 24 роки. Фоменко А.Б. протягом останніх п'яти
років обіймав посади директора ТОВ фiрма "КАРТРАЙТ" та члена Наглядової Ради ПАТ "ХМСК".

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

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Голова Правління

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Від загальної
Кількість
кількості акцій
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні

прості на Привілейовані
пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

Зубченко Ірина Іванівна

0

0

0

0

0

0

Член правління

Попова Галина Петрівна

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Писанка Олена
Олександрівна

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
Ради

Платонов Сергiй
Володимирович

237

0.02494736842

237

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Багінський Валерій
Зенонович

248

0.02610526316

232

0

16

0

Член Наглядової
Ради

Ларченко Вiктор
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Голова Ревізійної
комісії

Фролова Наталiя Львiвна

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Загорська Олеся Петрівна

0

0

0

0

0

0

Член Ревізійної
комісії

Бездiтко Олена Юрiївна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Нетеса Тетяна Василівна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Фоменко Андрій
Борисович

0

0

0

0

0

0

485

0.05105263158

469

0

16

0

Усього

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

ТОВ фiрма "Картрайт"

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

Місцезнаходження

22654860

61002 Харкiвська область д/н
м.Харкiв вул.Сумська 70

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість за видами акцій

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

840239

88.446210526316

840239

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Усього 840239

88.446210526316

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

840239

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

26.04.2017
Дата проведення
99.1
Кворум зборів
Опис Порядок денний загальних зборiв (перелiк питань, що розглядались на загальних зборах):
1.Обрання лiчильної комiсiї. Затвердження умов договору про передачу повноважень лiчильної комiсiї
депозитарнiй установi.
2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв.
3.Звiт правлiння товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння
Товариства за 2016рiк.
4.Звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової
ради Товариства за 2016 рiк.
5.Звiт ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної
комiсiї Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
7.Розподiл прибутку (збиткiв) Товариства за 2016 рiк.
8.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради.
9.Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових чи трудових договорiв
(контрактiв), що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв
(контрактiв) з членами наглядової ради.
10.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв ревiзiйної комiсiї.
11.Обрання членiв ревiзiйної комiсiї.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного (прийняттi рiшення):
1.:
1.1.Надати повноваження лiчильної комiсiї депозитарнiй установi - ТОВ "IНВЕСТ IНСIТI", код за
ЄДРПОУ 24287957.
1.2.Затвердити умови договору про виконання функцiй лiчильної комiсiї, що буде укладено з
депозитарною установою ТОВ "IНВЕСТ IНСIТI".
2.Обрати Головою загальних зборiв Кириллову Олену Вiкторiвну, обрати секретарем загальних зборiв
Попову Галину Петрiвну.
3.Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк.
4.Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
5.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
7.Отриманий у 2016 роцi прибуток направити в повному обсязi на поповнення резервного капiталу, у тому
числi на формування вiльних резервiв.
8.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства персонально:
- Колос Андрiй Леонiдович - голова наглядової ради.
- Багiнський Валерiй Зенонович - член наглядової ради
- Стронов Андрiй Олексiйович - член наглядової ради
- Нетеса Тетяна Василiвна - член наглядової ради
- Фоменко Андрiй Борисович - член наглядової ради
9.:
9.1.Обрати членiв Наглядової ради Товариства на строк до наступних рiчних зборiв в наступному складi:
- громадянин України Платонов Сергiй Володимирович - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Багiнський Валерiй Зенонович - акцiонер;
- громадянин України Ларченко Вiктор Миколайович - незалежний член наглядової ради;
- громадянка України Нетеса Тетяна Василiвна - незалежний член наглядової ради;
- громадянин України Фоменко Андрiй Борисович - представляє iнтереси ТОВ фiрма "Картрайт".
9.2.Затвердити умови контрактiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.
9.3.Надати повноваження на пiдписання контрактiв з членами Наглядової ради Головi Правлiння
Товариства Зубченко Iринi Iванiвнi.
10.Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства персонально:
- Резнiченко Вiталiй Вiкторович - голова ревiзiйної комiсiї.
- Платонов Сергiй Володимирович - член ревiзiйної комiсiї.
- Загорська Олеся Петрiвна - член ревiзiйної комiсiї.
11.Обрати членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства, строком повноважень на 3 (три) роки у наступному складi:
- громадянка України Фролова Наталiя Львiвна;
- громадянка України Загорська Олеся Петрiвна;
- громадянка України Бездiтко Олена Юрiївна.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

08.12.2017
Дата проведення
99.16
Кворум зборів
Опис Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова Рада Товариства.
Порядок денний зборiв (перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах):
1.Про обрання лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Про визначення порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування.
3.Про прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
4.Про прийняття рiшення про змiну найменування Товариства.
5.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новiй редакцiї.
6.Про скасування дiї Положень Товариства: "Про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного
товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
7.Про затвердження Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
8.Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".
9.Про затвердження Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".
10.Про затвердження Положення "Про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".
11.Про затвердження Положення "Про iнформацiйну полiтику Приватного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
12.Про затвердження умов оцiнки та викупу акцiй у акцiонерiв, якi голосували "проти" прийняття рiшення
про прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного зборiв не надходили.
Результати розгляду питань порядку денного (прийнятi рiшення):
1.Обрати лiчильну комiсiю у наступному складi:
Кириллов Р.В. - Голова лiчильної комiсiї;
Целуйко I. В. - Член лiчильної комiсiї;
Клiбишева О.А. - Член лiчильної комiсiї.
2.Затвердити порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування, який рекомендований Загальним
зборам рiшенням Наглядової ради ПАТ "ХМСК" (Протокол вiд 13 листопада 2017 року).
3.Змiнити тип Товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
4.Змiнити найменування Товариства на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКIВСЬКА
МУНIЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ".
5.:
5.1.Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення та затвердження його в новiй редакцiї.
5.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., пiдписати Cтатут Товариства в
новiй редакцiї.
5.3.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., здiйснити всi необхiднi дiї для
проведення державної реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї.
6.Скасувати дiю Положень Товариства: "Про Загальнi збори Публiчного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного
товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", "Про Правлiння Публiчного акцiонерного
товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
7.:
7.1.Затвердити Положення "Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства
"Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
7.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., пiдписати Положення "Про
Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська мунiципальна страхова
компанiя".
8.:
8.1.Затвердити Положення "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".
8.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., пiдписати Положення "Про
Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
9.:
9.1.Затвердити Положення "Про Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".
9.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., пiдписати Положення "Про
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
10.:
10.1.Затвердити Положення "Про Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя".

10.2.Надати повноваження Головi Правлiння Товариства - Зубченко I.I., пiдписати Положення "Про
Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя".
11.Рiшення не прийнято.
12.:
12.1.Затвердити наступний порядок викупу акцiй у акцiонерiв Товариства, якi проголосували "проти"
прийняття позачерговими Загальними зборами рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на
приватне:
Товариство протягом не бiльше 5 (п'яти) робочих днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними
зборами акцiонерiв Товариства рiшення (08.12.2017), що стало пiдставою для обов'язкового викупу акцiй,
повiдомляє шляхом направлення поштових простих листiв акцiонерiв, якi мають право вимагати
обов'язкового викупу акцiй, про право вимоги обов'язкового викупу акцiй iз зазначенням:
- цiни викупу акцiй;
- кiлькостi акцiй, викуп яких має право вимагати акцiонер;
- загальної вартостi у разi викупу акцiй Товариством;
- строку здiйснення Товариством укладення договору та оплати вартостi акцiй (у разi отримання вимоги
акцiонера про обов'язковий викуп акцiй).
Протягом 30 днiв пiсля прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення
(08.12.2017), що стало пiдставою для вимоги обов'язкового викупу акцiй, акцiонер, який має намiр
реалiзувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозi акцiонера про обов'язковий
викуп акцiй мають бути зазначенi його прiзвище (найменування), мiсце проживання (мiсцезнаходження),
кiлькiсть, тип та/або клас акцiй, обов'язкового викупу яких вiн вимагає. До письмової вимоги акцiонером
мають бути доданi копiї документiв, що пiдтверджують його право власностi на акцiй Товариства станом
на дату подання вимоги, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
У строк з 08.12.2017 р. по 09.01.2018 р. включно, акцiонери якi мають намiр реалiзувати своє право на
обов'язковий викуп Товариством належних їм акцiй повиннi надати до Товариства письмову вимогу про
викуп акцiй. Вимога направляється листом з описом вкладення та повiдомленням про вручення або
надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повiдомленнi про скликання позачергових
Загальних зборiв. Вимоги акцiонерiв про викуп акцiй надаються в робочi днi з 0900 год. до 1600 год.
(перерва з 12.00-13.00 год.) за адресою: м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 63, приймальня. По закiнченню
вищевказаного строку викуп акцiй у акцiонерiв не здiйснюється.
Вимога акцiонера про викуп належних йому акцiй повинна бути пiдписана акцiонером або його
уповноваженою особою (iз наданням завiрених у встановленому законодавством порядку документiв, за
якими такi повноваження передаються уповноваженiй особi). В разi подання вимоги акцiонером-фiзичною
особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт.
Протягом 30 днiв пiсля отримання вимоги акцiонера про обов'язковий викуп акцiй Товариство здiйснює
оплату вартостi акцiй за цiною викупу, зазначеною в повiдомленнi про право вимоги обов'язкового викупу
акцiй, що належать акцiонеру, а вiдповiдний акцiонер повинен вчинити усi дiї, необхiднi для набуття
Товариством права власностi на акцiї, обов'язкового викупу яких вiн вимагає.
Викуп акцiй здiйснюється на пiдставi договору купiвлi-продажу акцiй за цiною, яка дорiвнює ринковiй
вартостi акцiй Товариства, що визначена Суб'єктом оцiночної дiяльностi - Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю "ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИНГ", код ЄДРПОУ 32236602 (сертифiкат суб'єкта оцiночної
дiяльностi України №1022/17 вiд 20 жовтня 2017 року, виданий Фондом державного майна України),
визначенiй станом на 20.11.2017р.
Договiр мiж Товариством та акцiонером про обов'язковий викуп Товариством належних акцiонеру акцiй
укладається в письмовiй формi.
Для укладення договору акцiонер повинен звернутись до Товариства за мiсцезнаходженням Товариства:
м.Харкiв, вул. Плеханiвська, 63, приймальня, у робочi днi, з 0900 год. до 1600 год. (перерва з 12.00-13.00
год.), та мати при собi паспорт або iнший документ, який посвiдчує його особу, представник акцiонера додатково вiдповiдну довiренiсть, рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi), а
посадова особа, яка дiє вiд iменi акцiонера - юридичної особи без довiреностi, додатково до документу, що
посвiдчує його особу, належним чином засвiдченi копiї документiв, що посвiдчують його повноваження,
рiшення (згода) про вiдчуження належних акцiй (за необхiдностi).
Розрахунки за придбанi Товариством акцiї здiйснюються на пiдставi договорiв купiвлi-продажу акцiй, якi
укладаються за пiдсумками прийняття вимог вiд акцiонерiв про викуп акцiй. Грошовi кошти, якi
пiдлягають оплатi Товариством на користь акцiонера за викупленi акцiї, перераховуються згiдно
банкiвських реквiзитiв, наданих акцiонером, протягом 30 (тридцяти) днiв пiсля отримання Товариством
вiдповiдної вимоги акцiонера про викуп належних йому акцiй. Розрахунки за акцiї в готiвковiй формi не
допускаються.
12.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження на укладення (пiдписання) договорiв купiвлiпродажу акцiй Товариством з акцiонерами, якi голосували "проти" прийняття рiшення про змiну типу
Товариства з публiчного на приватне.
12.3. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження щодо повiдомлення акцiонерiв Товариства, якi
голосували "проти" прийняття рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне, шляхом
направлення простих поштових листiв.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

21.06.2012

105/1/2012

Національна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку

UA4000108922

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

21.06.2012

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

65.00

945000

61425000.00

99.4700000000
00

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах протягом звітнього року не було. Цінні папери емітента обертаються на внутрішньому
позабіржовому ринку. Додаткової емісії цінних паперів не було.

106/1/2012

Національна комісія
з цінних паперів та
фондового ринку

UA4000108948

Акція
привілейова
на
бездокумент
арна іменна

Бездокументарнi
iменнi

65.00

5000

325000.00

0.53000000000
0

Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах протягом звітнього року не було. Цінні папери емітента обертаються на внутрішньому
позабіржовому ринку. Додаткової емісії цінних паперів не було.

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2167.000
6829.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
2167.000
6829.000

- будівлі та споруди

1968.000

1863.000

0.000

0.000

1968.000

1863.000

- машини та обладнання

27.000

48.000

0.000

0.000

27.000

48.000

- транспортні засоби

0.000

4768.000

0.000

0.000

0.000

4768.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

172.000

150.000

0.000

0.000

172.000

150.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

2167.000

6829.000

0.000

0.000

2167.000

6829.000

Пояснення : Знос по основним засобам нараховується прямолінійним методом протягом
оціненого строку корисної служби кожного активу:
Нерухомість - 20 років
Машини та обладнання - 5 років
Транспортні засоби - 5-8 років
Інструменти, прилади ,інвентар (меблі)- 4 роки
Інші - 12 років.
Ліквідаційна вартість активів і строки їх корисної служби переглядаються і при
необхідності корегуються на кожну звітну дату. Справедлива вартість визначається
для об'єкта нерухомості окремо. Основні засоби відображаються по первісній
вартості за винятком накопиченого по них зносу. Первісна вартість містить у собі
покупну ціну, включаючі податки, що не відшкодовуються, а також витрати, пов'язані
з приведенням активу в робочий стан для його цільового призначення. На кожну
звітну дату керівництво провадить оцінку ОЗ з метою виявлення об'єктів з ознаками
зниження вартості. При наявності об'єктів з ознаками зниження вартості
керівництво визначає вартість, як найбільшу величину зі справедливої вартості
активу. Витрати на капітальний ремонт та реконструкцію капіталізуються, якщо вони
збільшують термін корисного використання активу. Поточний ремонт і технічне
обслуговування є затратами і відображаються в міру їх виникнення.
Первісна вартість ОЗ складає на: 31.12.16 - 4 462 тис. грн.
на: 31.12.17 - 8 327 тис. грн.
Залишкова вартість ОЗ складає на: 31.12.16 - 2 167 тис. грн.
на 31.12.17 6 829 тис. грн.
Сума нарахованого зносу за 2017 рік склала 461 тис. грн.
Ступінь зносу ОЗ - 55%.
Ступінь використання ОЗ - 100%.
Суттєвих змін у вартості ОЗ не відбувалося. Обмеження використання майна не було.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

135444

135382

Статутний капітал (тис.грн.)

61750

61750

61750
61750
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України
Опис
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. 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: Власний капітал (вартість чистих активів)
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань
перед іншими особами
Розрахункова вартість чистих активів(135444.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(61750.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Кредити банку, у тому числі :
Фiнансовий кредит
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):

Х
14.07.2017
Х
Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

Дата
погашення

3190.00
3190.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
23.000
Х
Х

Х

0.00

Х

Х

Х

0.00

Х

Х

Х
Х

0.00
0.00

Х
Х

Х
Х

д/н
Х

0.00
0.00

0.000
Х

д/н
Х

Х
Х
Х
Х
д/н

192.00
0.00
15218.00
18600.00

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
13.07.2019
Х
Х

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
26.04.2017
22.03.2017
08.12.2017
20.11.2017
26.04.2017
27.04.2017
14.12.2017
14.12.2017

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну типу акціонерного товариства

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
1
2
2016
1
3
2017
2

У тому числі позачергових
0
0
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні
X
X

X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх
загальних зборах (за наявності контролю) ?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
д/н
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10
і більше відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити) д/н

Так
X

Ні
X
X

д/н

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

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
5
2
1
2
0
2
1
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

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 :
Наглядова рада не проводила самооцінку
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 17
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
д/н д/н

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Кількість засідань наглядової ради - 17. Комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
д/н

Ні
X
X
X

X

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

Інше (запишіть)

д/н

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
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) д/н
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 7
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Так
X
X
X

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
д/н

Ні

X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
Копії
пресі,
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
надаються
загальнодоступній
інтернет
безпосередньо
загальних
на запит
базі НКЦПФР про
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Ні
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Так
Ні
Ні
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Ні
Так
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Ні
Так
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Так
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X

X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Ні
X

X
X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X

X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?
Так
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть) д/н

Ні
X
X
X

X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття:
;
яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) ;
укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини
такого відхилення протягом року.
д/н

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
ПрАТ "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя"- небанкiвська фiнансова установа, яка вiдповiдно до
чинного законодавства надає фiнансовi послуги та внесена до вiдповiдного реєстру фiнансових установ
Розпорядженням Нацiональної Комiсiї, що здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг
України вiд 24.06.2004 року за №1224 i має реєстрацiйний номер 11100437.
На пiдставi цього Розпорядження, ПрАТ "ХМСК" отримала Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи
серiя СТ№29 та надає фiнансовi послуги у сферi страхування.
Здiйснення фiнансових послуг у сферi страхування потребує лiцензування згiдно Закону України "Про
страхування" , i тому ПрАТ "ХМСК" отримала лiцензiї в кiлькостi 16 (шiстнадцяти) шт. для проведення
дiяльностi у вiдповiднiй сферi з урахуванням особливостей, визначених законами, якi регулюють таку
дiяльнiсть.
ПрАТ "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя" була створена у формi вiдкритого акцiонерного
товариства i згiдно прийнятим змiнам до Закону "Про акцiонернi товариства" перейменовано у Публiчне
акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя "- скорочено ПАТ "ХМСК" i 08.12.2017р.
прийнятто рiшення про змiну типу Товариства з публiчного на приватне.
Правовий статус товариства - це юридична особа, яка створена вiдповiдно до чинного Законодавства України
без обмеження строку дiяльностi, має самостiйний баланс, печатку та кутовий штамп iз своїм найменуванням,
фiрмовi бланки, знак для товарiв та послуг, зареєстрований вiдповiдним чином та має iншi засоби вiзуальної
iдентифiкацiї. Товариство має право вiд свого iменi вчиняти будь-якi правочини та укладати будь-якi
договори, самостiйно вiдповiдати по своїм зобов'язанням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміну їх складу за рік.
Акцiонерами товариства визнаються фiзичнi та юридичнi особи, якi є власниками акцiй ПрАТ "ХМСК".
Власником iстотної участi, тобто тим, що має бiльше 10% Статутного какпiталу Товариства є юридична особа
ТОВ фiрма "Картрайт" - 88,4462% СК адреса якого : 61002, м. Харкiв, вул. Сумська, 70. Свiдоцтво про
Державну реєстрацiю серiя АОО №505871 видане Виконкомом Харкiвської мiської Ради 28.08.1994 р. Код
ЄДРПОУ - 22654860.
Iншi акцiонери - фiзичнi та юридичнi особи не мають 10 та бiльше вiдсоткiв у статутному капiталi.
Змiн у складi власникiв iстотної участi протягом звiтного перiоду не було.
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.
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:
Загальнi збори товариства;
Наглядова Рада;
Правлiння;
Ревiзiйна Комiсiя.
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах своєї компетенцiї
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається Статутом i
Договором, що укладається з кожним членом Ради i є безоплатним.
Фактiв порушення Членами Наглядової Ради, виконавчим органом ПрАТ "ХМСК" внутрiшнiх правил, якi б
призвели до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, зафiксовано 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.
Протягом 2017 року органи державної влади не застосовували заходи впливу до членiв Наглядової Ради та
виконавчого органу.
Протягом 2017р. Нацкомфiнпослуг України застосувало до ПрАТ "ХМСК" заход впливу у виглядi штрафу в
розмiрi 1700 грн.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Оскiльки страхування передбачає страховий ризик, тобто певну подiю, на випадок якої воно (страхування) i
проводиться, ПрАТ "ХМСК", на основi Методичних рекомендацiй Нацкомфiнпослуг, користується "Стрестестуванням для страховикiв", прийнятим Мiжнародною асоцiацiєю органiв Нагляду за страховою дiяльнiстю
для пiдтримання на належному рiвнi достатностi капiталу та платоспроможностi в загальнiй системi

управлiння ризиками. Окрiм того, зараз розробляється система стрес-тестiв, як iнструмент управлiння ризиком
на перiод економiчної кризи.
З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них ПрАТ
"ХМСК" було запроваджено систему управлiння ризиками (далi - СУР), що включає стратегiю управлiння
ризиками та реалiзацiю управлiння ризиками.
Основними цiлями при управлiннi ризиками є:
забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування товариства, у тому числi
стосовно ризикiв, якi бере на себе Страховик у своїй дiяльностi;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi товариства вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм
нормативним документам.
Управлiння ризиками є неперервним процесом, за допомогою якого ПрАТ "ХМСК":
виявляє (iдентифiкує) ризики;
проводить оцiнку їх величини;
розробляє контрольнi дiї щодо їх врегулювання;
здiйснює контроль за дотриманням допустимих меж ризикiв.
Значний фактор ризику, що впливав на дiяльнiсть страховика протягом року - валютний ризик, пов'язаний iз
чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют при розрахунку
страхового вiдшкодування.
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.
У страховiй компанiї iснує система внутрiшнього контролю, до складових якої належать:
- Наглядова Рада (через незалежних аудиторiв);
- Ревiзiйна комiсiя;
- Служба внутрiшнього аудиту.
ПрАТ "ХМСК" самостiйно вирiшує питання органiзацiї служби внутрiшнього контролю. Основнi
положення затвердженi Статутом Товариства та Положенням про службу внутрiшнього аудиту (контролю), а
саме:
порядок створення;
склад;
повноваження членiв Наглядової Ради, ревiзiйної комiсiї та служби внутрiшнього аудиту.
Внутрiшнiй аудит на пiдпрємствi - це комплекс експертно-аналiтичних, оцiночних перевiрочних та iнших
форм заходiв, спрямованих на дiяльнiсть об'єкта внутрiшнього аудиту (контролю) та його посадових осiб,
пов'язану з ухваленням ними управлiнських рiшень та виконанням функцiй вiдповiдно до нормативноправових, розпорядчих, iнших актiв i внутрiшнiх документiв з метою визначення ефективностi дiяльностi
пiдприємства та пiдготовки рекомендацiй з удосконалення управлiнських процесiв залежно вiд характеру
виявленої проблеми.
Головними завданнями служби внутрiшнього аудиту Товариства є:
1) перевiрка фiнансової та господарської iнформацiї, в тому числi звiтностi;
2) нагляд за поточною дiяльнiстю фiнансової установи;
3) контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, що здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння фiнансової установи;
4) аналiз iнформацiї про дiяльнiсть фiнансової установи, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв;
5) виконання iнших передбачених законом функцiй, пов'язаних з наглядом та контролем за дiяльнiстю
фiнансової установи ПрАТ "ХМСК".
Результатами функцiонування протягом звiтнього року системи внутрiшнього контролю є виконання завдань
цiєї системи, якi вказанi вище.
Дана iнформацiя була вiдображена в примiтках.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi товариства розмiр, протягом року
не встановлено.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв страхової компанiї для цiлей купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр, не здiйснювалась у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Iнформацiї щодо операцiй з пов`язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи
чи iншого обєднання, проведенi протягом року - немає, у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складає аудитор, який згiдно чинного законодавства має право надавати аудиторський
висновок фiнансовiй установi. При складаннi аудиторського висновку аудитор використовує рекомендацiї
(вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
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).
Аудиторська фiрма "КУРСОР-АУДИТ" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 23146781, мiсцезнаходження: 61057, м.Харкiв, вул. Воробйова, буд.15/19, корп.1.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
20 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
1 рiк
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iнших аудиторських послуг не було.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Змiнено АФ "Лiв-аудит" на АФ "Респект". Змiнено АФ "Респект" на АФ "Мiжрегiональна аудиторська
служба". Змiнено АФ "Мiжрегiональна аудиторська служба" на Аудиторська фiрма "КУРСОР-АУДИТ" у
формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю.
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.
Стягнень, якi застосовуються до аудиторiв протягом 2017 року з боку Аудиторської Палати України не
було. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Страхова компанiя ПрАТ "ХМСК" - фiнансова установа, яка має договори про надання певних видiв
фiнансових послуг та вiдповiдає вимогам ст.6 Закону України "Про фiнансовi послуги". Для полiпшення
роботи щодо захисту установою прав споживачiв фiнансових послуг створено та працює вiддiл врегулювання
страхових випадкiв, в якому працюють квалiфiкованi спецiалiсти в областi врегулювання збиткiв, якi
займаються визначенням причин настання страхового випадку та розмiрами заподiяних збиткiв. Крiм цього у
вiддiлi налагоджено механiзм розгляду скарг.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Директор юридичного департаменту Клiбишева Ольга Анатолiївна та заступник директора юридичного
департаменту Бойко Тетяна Вiкторiвна.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Протягом 2017 року ПрАТ "ХМСК" розглянуто 14 скарг щодо послуг страхування. Кiлькiсть
задоволених (врегульованих) - 14.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Iнформацiї щодо наявностi позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою
немає.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська муніципальна
страхова компанія"
Територія ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Середня кількість працівників 23
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 61001 Харкiвська область м.Харкiв вул.Плеханiвська, буд.63,
т.(057) 731-94-00
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
21186813
6310136900
111

за КВЕД

65.12

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
187
1000
195
214

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

244
49
-2167
4462
2295
---

251
37
-6829
8327
1498
---

1030

5138

5138

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045

120857
---

112693
---

1065

5094

5149

1090
1095

-133451

-130023

1100

107

226

1110

--

--

1125

507

784

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1135
1136

508
505

2
--

1140

122

153

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1190
1195

109
-16084
39
16045
3
-17440

9
-22842
35
22807
5
-24021

256
69
-2016
3140
1124
--5138

75166
----82507
43
-1729
--

15
-274
257
-24873
71
---27191

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

1200

--

--

1300

150891

154044

-109698

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

61750

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

1307
19066
52328
931
--135382

1199
-53623
18872
--135444

1500

--

280

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Страхові резерви
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1525
1530
1532
1533
1595

----14500
4244
10256
14500

2590
---13825
5438
8387
16695

1600

--

600

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

544
18
-18
65

757
192
162
17
56

1650

364

283

1660
1665
1690
1695

---1009

---1905

1700

--

--

Баланс

1900

150891

154044

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
21850
61750

________________

Зубченко Ірина Іванівна

(підпис)

Головний бухгалтер

----8150
--8150
1000

--

Примітки до цієї фінансової форми вказані у примітках до річної фінансової
звітності по МСФЗ.

Голова Правління

-24746
47086
5956
--99638
--

________________
(підпис)

Писанка Олена Олександрівна

-411
-12
39
---448
1910
--

109698

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська
муніципальна страхова компанія"

Коди
01
01
21186813

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2010
2011
2013

26909
25040
1869

30545
34293
-3748

2050

(5539)

(6454)

2070

10751

19922

2090

10619

4169

2095
2110
2111
2120
2130
2150
2180

(--)
-1194
-1194
4093
(6809)
(196)
(631)

(--)
1172
1172
3250
(7075)
(382)
(1254)

2190

5882

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(--)
--3510
(345)
(--)
(9088)

(120)
---(--)
(--)
(--)

2290

--

--

2295
2300

(41)
-768

(120)
-1023

2305

--

--

2350

--

--

2355

(809)

(1143)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
1133
---

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

-1133

2624
2624

2455

--

--

Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2460
2465

1133
324

2624
1481

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
361
2116
405
461
20459
23802

За аналогічний
період попереднього
року
4
678
1528
317
272
32292
35087

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
945000
945000
( 0.85608470)

За аналогічний
період попереднього
року
4
945000
945000
( 1.20952380)

2615

( 0.85608470)

( 1.20952380)

2650

--

--

Примітки до цієї фінансової форми вказані у примітках до річної фінансової
звітності по МСФЗ.

Голова Правління

________________

Зубченко Ірина Іванівна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Писанка Олена Олександрівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська муніципальна
страхова компанія"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
01
01
21186813

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від операційної оренди
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

--

--

3005
3006
3010
3040
3050
3055
3095

---21
24979
226
6666

---7
32611
481
5777

3100

(8922)

(9859)

3105
3110
3115
3116
3118
3145
3155
3190
3195

(1693)
(475)
(769)
(84)
(685)
(380)
(126)
(15326)
4201

(1256)
(349)
(2157)
(1783)
(374)
(817)
(355)
(20809)
3274

3200

3510

--

3205

900

--

3215

--

--

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(1840)

3260
3270
3290
3295

(4698)
(--)
(--)
-288

(167)
(--)
(--)
-2007

3300

--

--

3305
3340

4226
--

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3360
3390
3395
3400
3405
3410
3415

1036
(--)
(345)
(--)
2845
6758
16084
-22842

-(--)
(--)
(--)
-1267
14817
-16084

Примiтки до цiєї фiнансової форми вказанi у примiтках до рiчної фiнансової
звiтностi по МСФЗ.

Голова Правління

________________

Зубченко Iрина Iванiвна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Писанка Олена Олександрiвна

Дата (рік, місяць, число)

2018

за ЄДРПОУ

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківська
муніципальна страхова компанія"

Коди
01
01
21186813

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Код за ДКУД

1801005

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
61750
1307
19066
52328
1481
----

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

-550
--

---

---

-550
--

4095

61750

1307

19066

52328

931

--

--

135382

4100

--

--

--

--

-809

--

--

-809

4110

--

1133

-19066

--

20045

--

--

2112

4111

--

1133

--

--

979

--

--

2112

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

1481

-1481

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--61750

-1241
-108
1199

--19066
--

-186
1295
53623

186
17941
18872

----

----

-1241
62
135444

________________

Зубченко Iрина Iванiвна

(підпис)

Головний бухгалтер

10
135932

4005

Примiтки до цiєї фiнансової форми вказанi у примiтках до рiчної фiнансової
звiтностi по МСФЗ.

Голова Правління

Всього

________________
(підпис)

Писанка Олена Олександрiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя"
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складений за мiжнародними стандартами
фiнансової звiтностi
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова
компанiя" (надалi - ПрАТ "ХМСК", Товариство, Компанiя) є страховиком за
законодавством України та здiйснює добровiльнi та обов'язковi види страхування,
iншi нiж страхування життя. Компанiя зареєстрована Виконавчим комiтетом
Харкiвської мiської Ради 06.08.1991 року. Свiдоцтво про реєстрацiю серiя АО1 №
426236.
Юридична адреса Компанiї та її фактичне мiсцезнаходження: 61001, м.
Харкiв, вулиця Плеханiвська, 63.
ПрАТ "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя" - небанкiвська фiнансова
установа, яка вiдповiдно до чинного законодавства надає фiнансовi послуги та
внесена до реєстру фiнансових установ Розпорядженням Нацiональної Комiсiї, що
здiйснює державне регулювання на ринку фiнансових послуг України вiд 24.06.2004
року за № 1224 i має реєстрацiйний номер 11100437. На пiдставi цього
Розпорядження, ПрАТ "ХМСК" отримала Свiдоцтво про реєстрацiю фiнансової установи
серiя СТ № 29 та надає фiнансовi послуги у сферi страхування .
Здiйснення фiнансових послуг у сферi страхування потребує лiцензування
згiдно Закону України "Про страхування", i тому ПрАТ "ХМСК" отримала лiцензiї у
кiлькостi 16 (шiстнадцять) штук, якi виданi Державною комiсiєю з регулювання рикiв
фiнансових послуг України, для проведення дiяльностi у вiдповiднiй сферi з
урахуванням особливостей, визначених законами, якi регулюють таку дiяльнiсть, а
саме:
- добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)] АГ № 569671 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв АГ № 569669 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АГ №569666
вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби АГ№ 569679 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АГ № 569668 вiд
15.03.2011р.
- добровiльне страхування вантажiв та багажу АГ № 569674 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АГ
№569676 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного, транспорту, вантажiв та багажу) АГ №569665вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) АГ № 569675 вiд 15.03.2011 р.
- добровiльне страхування фiнансових ризикiв АГ № 569673 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АГ №
569677 вiд 15.03.2011р.
- добровiльне страхування медичних витрат АГ № 569667 вiд 15.03.2011р.
- обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах та органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та
сiльскої пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АГ №
569672 вiд 15.03.2011
- обов'язкове страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АГ № 569670 вiд
15.03.2011 р.
- обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв
АГ № 569370 вiд 07.02.2011р.
- обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власному чи iншому законному володiнню зброю за шкоду, яка може бути заподiяна
третiй особi або її майну внаслiдок володiння чи використання цiєї зброї АГ №
569678 вiд 15.03.2011р.
На ринку України Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть бiльше 25 рокiв i
надає страховi послуги з 16 видiв страхування. Успiшно пройшла процедуру
акредитацiї в посольствах країн Шенгенської зони.
Фiлiй та вiдокремлених пiдроздiлiв не має.
Страховий ринок в Українi є найбiльш розвиненим сектором небанкiвських
фiнансових послуг. В сучасних економiчних умовах, страхування є майже єдиною
галуззю економiки, яка протягом останнiх рокiв має стабiльний щорiчний

прирiст обсягiв наданих послуг i має значнi потенцiйнi можливостi для подальшого
розвитку, за умови динамiчного зростання нацiональної економiки та ефективного
державного регулювання.
Приватне акцiонерне товариство "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя"
14.12.2017р. перейменоване з Публiчного акцiонерного товариства "Харкiвська
мунiципальна страхова компанiя", яке 26.11.2010р. перейменоване з Вiдкритого
акцiонерного товариства "Харкiвська мунiципальна страхова компанiя", яке
перейменоване з акцiонерного товариства "Страхова компанiя НПК-Велтон", яке є
правонаступником акцiонерно-страхового товариства "НПК АСтО", зареєстрованого
виконкомом Київської районної Ради народних депутатiв м. Харкова на пiдставi
рiшення № 274-11 вiд 06.08.1991 р.).
Правовий статус товариства - це юридична особа, яка створена вiдповiдно до
чинного Законодавства України без обмеження строку дiяльностi, має самостiйний
баланс, печатку та кутовий штамп iз своїм найменуванням, фiрмовi бланки, знак для
товарiв та послуг, зареєстрований вiдповiдним чином та має iншi засоби вiзуальної
iдентифiкацiї. Товариство має право вiд свого iменi вчиняти будь-якi правочини та
укладати будь-якi договори, самостiйно вiдповiдати по своїм зобов'язанням .
Акцiонерами товариства визнаються фiзичнi та юридичнi особи, якi є
власниками акцiй ПрАТ ХМСК.
Власником iстотної участi (таким, що має бiльше 10 % Статутного капiталу
Товариства) є юридична особа ТОВ фiрма "Картрайт" - 88,4462%, адреса якого: м.
Харкiв, вул. Сумська, 70. Свiдоцтво про Державну реєстрацiю - серiя АОО № 505871
видане Виконкомом Харкiвської мiської Ради 28.08.1994 р. Код ЄДРПОУ 22654860. Iншi
акцiонери - фiзичнi та юридичнi особи не мають 10 та бiльше вiдсоткiв у статутному
капiталi.
Управлiння та контроль за дiяльнiстю Товариства здiйснюють:
Загальнi збори товариства;
Наглядова Рада;
Правлiння;
Ревiзiйна комiсiя.
Наглядова Рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в
межах своєї компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння.
Вiдповiдальнiсть членiв Наглядової Ради визначається Статутом i Договором, що
укладається з кожним членом Ради i є безоплатним. Фактiв порушення Членами
Наглядової Ради, виконавчим органом ПрАТ ХМСК внутрiшнiх правил, якi б призвели до
заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг, зафiксовано
не було. ПрАТ "ХМСК" - фiнансова установа, при створеннi якої було чiтко
дотримано вимоги Законодавства при формуваннi статутного капiталу. Для
забезпечення платоспроможностi страховика виконуються всi умови, зазначенi в ст.
30 Закону України "Про страхування". Крiм того, облiкова i реєструючи системи
пiдприємства вiдповiдають вимогам, встановленим нормативно-правовим актам.
Внутрiшнi правила фiнансової установи узгодженi з вимогами законiв України та
нормативно-правовими актами державних органiв, що здiйснюють регулювання та
нагляд за ринками фiнансових послуг.
При наданнi фiнансових послуг юридичним або фiзичним особам Товариство
вiддає собi звiт, що страхування це вид цивiльно-правових вiдносин щодо захисту
майнових iнтересiв осiб у разi настання певних подiй (страхових випадкiв)
визначених договорами страхування. Тому особливу увагу придiлено в компанiї
внутрiшньому контролю, низка питань яких регламентується державою.
На пiдставi ст. 151 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг" та iнших нормативно-правових актiв України
рiшенням Наглядової ради ПрАТ
"ХМСК" затверджено Положення про службу внутрiшнього аудиту та призначена окрема
особа для його проведення.
У страховiй компанiї iснує система внутрiшнього контролю, до складових якої
належать:
- Наглядова Рада (через незалежних аудиторiв);
- Ревiзiйна комiсiя;
- Служба внутрiшнього аудиту.
ПрАТ " ХМСК" самостiйно вирiшує питання органiзацiї служби внутрiшнього
контролю . Основнi положення затвердженi Статутом Товариства, а саме:
порядок створення;
склад;
повноваження членiв Наглядової Ради, ревiзiйної комiсiї та служби
внутрiшнього аудиту.
Проведення внутрiшнiх перевiрок в компанiї протягом 2017 року здiйснювалось
внутрiшнiм аудитором. За результатами проведення перевiрок було розроблено
рекомендацiї. Рекомендацiї внутрiшнього аудитора враховано в роботi.
Середня кiлькiсть штатних працiвникiв компанiї протягом 2017 року складає 23 осiб.
Фiнансова звiтнiсть складається наростаючим пiдсумком iз початку року, а
баланс на конкретну дату - на 31 грудня 2017
року з урахуванням результатiв

проведеної рiчної iнвентаризацiї. Пiдписують фiнансову звiтнiсть голова правлiння
та головний бухгалтер згiдно ч. 1 ст.11 Закону про бухгалтерський облiк. Як
акцiонерне товариство i фiнансова установа ПрАТ "ХМСК" зобов'язано не пiзнiше 30
квiтня року, що настає за звiтним, оприлюднювати рiчну фiнансову звiтнiсть разом з
аудиторським висновком шляхом розмiщення на власнiй веб-сторiнцi з опублiкуванням
у перiодичних виданнях згiдно ч. 4 ст. 14 Закону при бухгалтерський облiк.
Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий
облiк здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог
Податкового кодексу України.
Товариством застосована автоматизована форма ведення бухгалтерського облiку,
Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по
забезпеченню усiх
видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та
здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України
та Статутом.

Загальнi принципи здiйснення бухгалтерського облiку господарчої дiяльностi
Компанiї та концептуальна основа складання фiнансової звiтностi
Ведення бухгалтерського облiку, складання та подання фiнансової звiтностi
забезпечується в Компанiї бухгалтерською службою.
Права та обов'язки всiх посадових осiб бухгалтерської служби визначаються
Законом України вiд 16.07.1999. № 996-ХIV "Про бухгалтерський облiк i фiнансову
звiтнiсть в Українi", квалiфiкацiйними характеристиками професiй працiвникiв
бухгалтерського облiку, затвердженими
Мiнiстерством працi та соцiальної
полiтики України, внутрiшнiми наказами.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї складена вiдповiдно до Мiжнародних Стандартiв
фiнансової звiтностi (далi МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського
облiку (далi МСБО) та Iнтерпретацiї, виданi Комiтетом по мiжнародним стандартам
бухгалтерського облiку по первiснiй вартостi, з поправками на первiсне визнання
фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi та на переоцiнку фiнансових
iнструментiв, що вiдображаються по справедливiй вартостi на рахунку прибуткiв i
збиткiв. Компанiя веде свої облiковi записи та готує свою фiнансову звiтнiсть в
українських гривнях (грн) вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих
облiкових даних i, в мiру необхiдностi, була скоригована для приведення її у
вiдповiднiсть iз МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає вимогам нормативних актiв Нацiональної
комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату
складання фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть включає:
"
Форма №1 Баланс (Звiт про фiнансовий стан);
"
Форма №2 Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);
"
Форма №3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
"
Форма №4 Звiт про власний капiтал
"
Примiтки до фiнансової звiтностi, вiдповiдно до вимог МСФЗ.
Цi примiтки є невiд'ємною частиною звiтностi i вiдповiдають фiнансовому стану та
дiяльностi
компанiї.
Товариство здiйснює вiдображення в бухгалтерському облiку господарських операцiй,
оцiнку активiв, статей власного капiталу та зобов'язань Компанiї згiдно МСФЗ
починаючи з 01.01.2012 р. iз застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку
активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй,
затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 р. № 291 (зi
змiнами), при цьому Компанiя самостiйно визначає склад субрахункiв Плану рахункiв
для отримання аналiтичної та синтетичної iнформацiї з метою складання фiнансової
звiтностi за МСФО, як це передбачено Наказом МФУ № 1591 вiд 09.12.2011 р.
Вiдповiдно до ст. 4 Закону України вiд 16.07.1999 р. № 996-Х1V "Про бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" бухгалтерський облiк та фiнансова
звiтнiсть 'рунтуються на принципi вiдповiдностi доходiв i витрат. Для визначення
фiнансового результату звiтного перiоду було порiвняно доходи звiтного перiоду з
витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. При цьому доходи та
витрати вiдображалися в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх
виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати коштiв. Тобто, формування
витрат при визначеннi фiнансового результату до оподаткування за звiтний 2017 рiк
здiйснювалось виходячи з нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку
та мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Використання оцiнок.

У фiнансовому звiтi Компанiї застосовуються оцiнки та принципи формування статей
активiв та пасивiв вiдповiдно до МСФЗ.
Складання фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва здiйснення оцiнок i
припущень, якi впливають на суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi. Такi оцiнки
заснованi на iнформацiї, наявнiй на дату складання звiту про фiнансовий стан.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Основнi оцiнки та
припущення щодо розвитку ситуацiї в майбутньому, а також iншi джерела
невизначеностi в оцiнках на звiтну дату, якi можуть мiстити значний ризик
необхiдностi iстотних коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань
протягом наступного фiнансового року, включають:
Резерв сумнiвної заборгованостi. Резерв сумнiвної заборгованостi розраховується
керiвництвом з використанням найкращої наявної iнформацiї про платоспроможнiсть
дебiторiв на звiтну дату. Але фактична возмiстимiсть дебiторської заборгованостi
може вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.
При складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2017 роцi компанiєю дотримувалося
принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у Концептуальнiй основi
складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, передбачених ст. 4
Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi", а саме:
- методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони
здiйснюються, а не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в
фiнансовiй звiтностi того перiоду, до якого вони вiдносяться);
- безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi
припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному
майбутньому).
- зрозумiлостi;
- доречностi (суттєвостi);
- послiдовностi подання класифiкацiї статей у фiнансових звiтах;
- достовiрностi та правдивостi фiнансового стану, фiнансових результатiв та
грошових потокiв i повноти в усiх суттєвих аспектах;
- нейтральностi, тобто подання iнформацiї, вiльними вiд упереджень;
- обачливостi;
- вiдображення операцiй в залежностi вiд економiчної сутностi, а не лише
вiд юридичної форми;
- згортання статей доходiв i витрат за подiбними (однаковим) операцiями,
прибуток (збиток) вiд яких є суттєвим.
Страховий контракт (МСФЗ 4).
Мета цього МСФЗ - визначити процес пiдготовки фiнансової звiтностi стосовно
страхових контрактiв страховика. Вiдповiдно до визначення IFRS 4, страховий
контракт - це контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний
страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати
компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя
(страховий випадок) негативно вплине на власника страхового полiса.
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик на кожну звiтну
дату оцiнює адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього
поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця
оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв
є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових
коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. У
звiтному перiодi вказаної нестачi не вiдбулося.
Страховi премiї. Страховi договори - класифiкацiя.
Валова сума премiй пiдписаних складається з усiх сум премiй за страховими
контрактами.
При визнаннi доходiв страховi контракти (страховi договори) класифiкуються по
наступним основним категорiям, залежно вiд тривалостi ризикiв та вiд фiксованих
умов договорiв страхування:
короткостроковi договори страхування;
довгостроковi договори страхування.
Майже всi страховi договори Компанiї класифiкуються як короткостроковi.
Короткостроковi договори страхування, якi укладає Компанiя складаються з таких
видiв страхування, на якi Компанiя має вiдповiднi лiцензiї.
Валовi премiї, пiдписанi за короткостроковими страховими контрактами,
включають валову суму до сплати власником страхового полiсу страховику за
контрактом, а також премiї за весь перiод ризику, покритого контрактом, який
укладений протягом конкретного облiкового перiоду. Премiї за короткостроковими
страховими контрактами визнаються у складi доходу протягом строку дiї контракту
пропорцiйно сумi забезпеченого страхового покриття.
У разi отримання премiй частковими платежами протягом перiоду ризику, покритого
страховим полiсом або контрактом, залишок суми до сплати станом на звiтну дату
вiдноситься до дебiторської заборгованостi. Валовi премiї пiдписанi визнаються з
дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває чинностi.

Валовi премiї за довгостроковими договорами, укладеними на строк бiльше одного
року, визнаються у виглядi частини страхового внеску в момент виникнення у
страховика права на отримання чергового страхового внеску вiдповiдно до умов
зазначених у договорi. Валовi премiї пiдписанi визнаються з дати, з якої страхове
покриття за страховим контрактом набуває чинностi.
Страховi премiї визнаються на дату набрання чинностi страховим договором, як
валовi страховi премiї. Потiм, в основному на пропорцiйнiй основi, виходячи з
термiну дiї договору, визнається зароблена страхова премiя. Премiї вiдображаються
без вiдрахування комiсiї i без вiдрахування податкiв i iнших виплат у бюджет,
передбачених Законодавством на страховi премiї. Страховi виплати i видатки по
страхових резервах на покриття збиткiв визнаються в звiтi про доходи i видатки в
момент визнання розрахункового збитку внаслiдок компенсацiї, що необхiдно
виплатити на покриття страхового випадку власниковi страхового полiса. Вони
включають прямi i непрямi витрати на врегулювання витрат, якi виникають у випадку
настання страхового випадку, навiть якщо вiн i не був заявлений. Компанiя не
дисконтує свої зобов'язання по невиплаченим страховим випадкам.
Премiї з вихiдного перестрахування. Премiї вихiдного перестрахування включають усi
премiї, якi сплаченi або пiдлягають сплатi за договорами вихiдного
перестрахування, укладеними страховиком.
Премiї, переданi у перестрахування, та частка перестраховикiв у страхових резервах
визнаються та у подальшому оцiнюються узгоджено iз сумами, пов'язаними з
перестрахованими страховими контрактами, вiдповiдно до умов кожного договору
перестрахування.
Премiї, переданi у перестрахування, визнаються як витрати у вiдповiдностi зi
структурою послуг по перестрахуванню.

Основнi положення облiкової полiтики
ПрАТ "ХМСК"
Оцiнки, судження та припущення.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва
формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на використання
принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв та зобов'язань, доходiв та
витрат, якi вiдображенi в звiтностi.
Керiвництво використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i
зобов'язань та розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної
фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ. Оцiнки та пов'язанi з ними
припущення 'рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються
об'рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо
балансової вартостi активiв та зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел.
Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки постiйно аналiзуються на
предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому звiтному перiодi,
коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, викликаних
зазначеними змiнами. Компанiя здiйснює оцiнку та вiдображення активiв i
зобов'язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi ризики, якi потенцiйно
загрожують фiнансовому стану, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i зобов'язання
Компанiї первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в подальшому
оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi. Iнформацiя про суттєвi сфери невизначеностi
оцiнок i ключовi судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних
МСФЗ.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї
або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та
застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб
користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що
фiнансова звiтнiсть:
- вiдображає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та
грошовi потоки Товариства;
- вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише
юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
- є повною в усiх суттєвих аспектах.

Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на
прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
- вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
- визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв
та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi
положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi
застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу
професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою
вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства.
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих
фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент
закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi
'рунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої
економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших
факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13"Оцiнка справедливої вартостi".
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв.
Протягом звiтного року здiйснювалась уцiнка фiнансових iнвестицiй .
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають
стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є
ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:
-вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, змiн
валютних курсiв, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час
оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та вплив змiни в
оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним. Якби керiвництво Товариства використовувало iншi
припущення щодо вiдсоткових ставок, волатильностi, курсi в обмiну валют,
кредитного рейтингу контрагента, дати оферти i коригувань пiд час оцiнки
iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi фiнансових iнструментiв у
разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на вiдображений у
фiнансовi й звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних маркетингових
припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на передбачувану
справедливу вартiсть.
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових
iнструментiв.
КерiвництвоТовариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв
утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв.
Професiйне судження за цим питанням 'рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового
iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують
невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що
не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв.
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської
заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на
предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з
власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що
свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом
у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової
звiтностi.
Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi iсторичної
собiвартостi, та оцiнки за справедливою вартiстю окремих фiнансових iнструментiв
вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка, з використанням
методiв оцiнки фiнансових iнструментiв, дозволених
МСФЗ 13 "Оцiнки за справедливою вартiстю". Такi методи оцiнки включають
використання бiржових котирувань або даних про поточну ринкову вартiсть iншого
аналогiчного за характером iнструменту, аналiз дисконтованих грошових потокiв або

iншi моделi визначення справедливої вартостi. Передбачувана справедлива вартiсть
фiнансових активiв i зобов'язань визначається з використанням наявної iнформацiї
про ринок i вiдповiдних методiв оцiнки.
Методики оцiнювання, якi використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю Товарист
во здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та
зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про
фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду.
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках.
ПрАТ "ХМСК" обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для
подiбних операцiї, iнших подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не
дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути
доречними. Товариство не застосовувало змiни в облiкових полiтиках в 2017 роцi
порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство використовувало для складання
фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

Розкриття статей балансу (Звiту про фiнансовий стан).
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та
неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан страхової компанiї на звiтну дату. У
балансi вiдображаються активи, зобов'язання та власний капiтал ПрАТ "ХМСК".
Пiдсумок активiв дорiвнює сумi зобов'язань та власного капiталу. Актив
вiдображається в балансi з достовiрною оцiнкою та очiкуванням отримання в
майбутньому економiчної вигоди, пов'язаною з його використанням.
Основнi засоби (МСБО 16).
До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, первiсна вартiсть
яких бiльша за 6000 гривень, в яких очiкуваний строк експлуатацiї бiльше одного
року, з ймовiрнiстю отримання майбутнiх економiчних вигiд. Об'єкти основних
засобiв вiдображаються по первiснiй вартостi за мiнусом накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Об'єкти нерухомостi вiдображаються
по справедливiй вартостi, яка пiдлягає переоцiнцi на регулярнiй основi в залежить
вiд ринкової вартостi об'єкта. Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль
гривень. Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом виходячи
з термiну дiї, який встановлюється окремо по кожному класу основних засобiв.
Термiн корисного використання - це перiод, оснований на оцiнках керiвництва, на
протязi якого актив буде приносити економiчнi вигоди.
Строки корисного використання встановлено вiдповiдно до класу основних засобiв:
Нерухомiсть
20
рокiв
Машини та обладнання
5 рокiв
Транспортнi засоби
5 - 8
рокiв
Iнструменти, прилади , iнвентар (меблi)
4 роки
Iншi
12 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть активiв i строки їх корисної служби переглядаються i
при необхiдностi корегуються на кожну звiтну дату. У звiтному роцi строки корисної
служби транспортних засобiв переглядались та вiдбулась переоцiнка їх залишкової
вартостi.
Основнi засоби вiдображаються по первiснiй вартостi за винятком накопиченого
по них зносу та складають 6829 тис. грн. Вартiсть основних засобiв, на якi
повнiстю нарахована амортизацiя складає 221 тис. грн.
Активи, якi використовуються впродовж бiльш нiж одного року та мають вартiсть
нижче 6000 грн. визнаються малоцiнними необоротними матерiальними активами.
Амортизацiя таких активiв нараховується у розмiрi 100% в момент введення в
експлуатацiю.
Iнформацiя про рух та залишки основних засобiв у 2017 роцi наведена у таблицi:

тис. грн.
Найменування нематерiальних
активiв
Первiсна вартiсть на 01.01.17р.
в 2017 р.
(переоцiнка)
Вибуття
в 2017 р.
Первiсна вартiсть на 31.12.2017р
вартiсть на 31.12.2017р.
Будинки та споруди
2467
2467
Машини та обладнання
147
49
196

Надходження

Накопичена амортизацiя Балансова
604
148

1863
48

Транспортнi засоби
1452 5899 2103
Iнструменти та iнвентар 237
Iншi основнi засоби
118
Iншi необоротнi матерiальнi активи 41
ВСЬОГО
4462 5994 2129 8327 1498

5248
237
118
46
6829

480
142
63
26

4768
95
55
61

61

0

Первiсна вартiсть мiстить у собi покупну цiну, включаючi податки, що не
вiдшкодовуються , а також витрати, пов'язанi з приведенням активу в робочий стан
для його цiльового призначення. На кожну звiтну дату керiвництво провадить оцiнку
ОЗ з метою виявлення об'єктiв з ознаками зниження вартостi. При наявностi об'єктiв
з ознаками зниження вартостi керiвництво визначає вартiсть, як найбiльшу
величину зi справедливої вартостi активу. Витрати на капiтальний ремонт та
реконструкцiю капiталiзуються, якщо вони збiльшують термiн корисного використання
активу. У звiтному роцi поточний ремонт i технiчне обслуговування основних
засобiв вiдображалися в бухгалтерському облiку в мiру їх виникнення та списувались
на витрати операцiйної дiяльностi.
Основних засобiв, що тимчасово не використовуються або класифiкуються як для
продажу та щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження
володiння, користування та розпорядження, на балансi не має.

Нематерiальнi активи (МСБО 38).
Нематерiальнi активи вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням
амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiя
нематерiальних активiв нараховується за прямолiнiйним методом протягом очiкуваних
строкiв корисного використання вiдповiдних активiв. Для визначення строку корисної
експлуатацiї нематерiального активу враховується, зокрема, перiод контролю над
активом та юридичнi або подiбнi до них обмеження використання активу. Облiковою
одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об'єкт
нематерiальних активiв. Амортизацiя нематерiальних активiв з невизначеним термiном
використання не нараховується.
Нематерiальнi активи у балансовiй вартостi 214 тис. грн. мають певнi термiни
корисної служби i мiстять у собi отриманi Компанiєю лiцензiї та програмне
забезпечення. Строк корисного використання програмного забезпечення становить 5
рокiв. Компанiя визнає в якостi нематерiального активу лiцензiї на право
здiйснювати страхову дiяльнiсть з конкретного виду страхування протягом
визначеного строку. Вiдповiдно до п.1.16 Лiцензiйних умов, лiцензiї на здiйснення
страхової дiяльностi є безстроковими.
Iнформацiя про рух та залишки нематерiальних активiв у 2017 роцi наведена у
таблицi:
тис. грн.
Залишки на 01.01.2017р. Находження
Залишки на 31.12.2017р.
Первiсна вартiсть 244
19
12
Накопичена амортизацiя 49
12
Балансова вартiсть
195
19
0

Вибуття

Нараховано амортизацiї за рiк

251
0

37
214

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв (МСБО 36).
У звiтному роцi строки корисної служби основних засобiв та нематерiальних
активiв не переглядались. Справедлива вартiсть визначається для об'єкта
нерухомостi окремо.
.
Запаси (МСБО 2).
Запаси оцiнюються за вартiстю придбання. Вони iснують у формi основних чи
допомiжних матерiалiв для споживання при наданнi послуг. Оцiнка вибуття запасiв за
методом FIFO. Вартiсть запасiв визначається Компанiєю з урахуванням вимог МСБЗ
(IAS)2 i становить 226 тис. грн.
У таблицi наведена балансова вартiсть запасiв за квалiфiкацiєю, яка
використовується ПрАТ "ХМСК".
Найменування запасiв
Залишки на 01.01.2017р. Надходження за 2017 рiк Списання за
2017 рiк
Залишки на 31.12.2017р.
Паливо
163
163
Запаснi частини
66
139
21
184
Iншi матерiали
41
177
176
42

Разом 107

479

360

226

Фiнансовi iнструменти (МСФЗ 9).
Компанiя визнає фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання в балансi тодi, коли
вона стає стороною контрактних положень щодо цих iнструментiв.
Iнвестицiї Компанiї в акцiї, iнвестицiйнi сертифiкати класифiкуються як доступнi
для продажу. Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються по справедливiй вартостi,
за виключенням iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi не мають котирувань
на активному ринку та справедлива вартiсть яких не може бути надiйно визначена. На
дату балансу тестуються на наявнiсть ознак, що свiдчать про зменшення корисностi.
Пiсля первiсного визнання вони оцiнюються за амортизованою вартiстю.
Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання Компанiї включають грошовi кошти i
еквiваленти грошових коштiв, дебiторську i кредиторську заборгованiсть, iншi
зобов'язання та позики. Станом на 31.12.2017 рiк Компанiя не мала фiнансових
зобов'язань, якi могли бути вiднесенi в категорiю переоцiнених за справедливою
вартiстю через прибуток чи збиток.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, кошти на поточних
рахунках, кошти на депозитних рахунках, високолiквiднi iнструменти з початковим
строком погашення до трьох мiсяцiв, якi можна вiльно обмiняти на вiдому суму
грошових коштiв i якi схильнi до незначного ризику зниження вартостi.
Кошти i їхнi еквiваленти є статтями , якi легко конвертуються в певну суму
готiвки й схильнi до незначної змiни вартостi. Кошти i їхнi еквiваленти включають
також банкiвськi депозити. У вiдповiдностi ознакам суттєвостi окремо наведена у
додаткових статтях iнформацiя про готiвку та грошi на рахунках у банку. До
пiдсумку Балансу включається загальна сума грошей у рядку 1165, яка дорiвнює 22842
тис. грн.
Структура грошових коштiв пiдприємства наведена у таблицi:
Найменування показника Залишок коштiв на 01.01.2017р.
Надходження за 2017р.
Витрати за 2017 р.
Залишок коштiв на 31.12.2017р.
Каса 39
16653 16657 35
Поточнi рахунки
3645 46256 39169 10732
Депозитнi рахунки 12400 3173 3498 12075
РАЗОМ 16084 66082 59324 22842
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж
балансовою вартiстю та вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення
суми резерву вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка на
думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. У звiтному роцi резерв
на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi не нараховувався.
Оцiнка фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства за методом участi в
капiталi. За 2017 рiк доля ПрАТ "ХМСК" в загальнiй сумi прибутку була незначною i
тому було прийняте рiшення про облiк участi в капiталi за собiвартiстю. Сума в
Балансi (рядок 1030) складає 5138 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї в iнструменти
власного капiталу (акцiї, корпоративнi права, iнвестицiйнi сертифiкати), якi не
обертаються на органiзованих ринках та визначення справедливої вартостi яких
обтяжливе, облiковуються по собiвартостi з урахуванням зменшення корисностi.
Фiнансовi iнвестицiї придбанi через Товарнi бiржi та тi, якi мають котирування (2й рiвень лiстингу) визнаються придбаними по справедливiй вартостi i дорiвнюють
112693 тис. грн. (Баланс рядок 1035). У 2017 роцi було здiйснено уцiнку фiнансових
iнвестицiй на суму 500 тис. грн., списано з балансу фiнансових iнвестицiй в сумi
4163 тис. грн. як безнадiйна дебiторська заборгованiсть у зв'язку з лiквiдацiєю
(припиненням) юросiб, реалiзовано фiнансових iнвестицiй на суму 3500 тис. грн.
Вiдображення наданих безпроцентних позик робiтникам компанiї на зворотнiй
основi за собiвартiстю у складi
"Iншої поточної дебiторської заборгованостi"
у Балансi (Звiт про фiнансовий стан) по рядку 1155 дорiвнює 9 тис. грн., У статтi
"Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги " рядок 1125 Балансу
вiдображається заборгованiсть покупцiв та замовникiв за наданi послуги , яка
становить 784тис. грн. У статтi "Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з
бюджету" (рядок 1135) вiдображається передплата за податками та iншими платежами
до бюджету у сумi 2 тис. грн. У статтi "Дебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв" (рядок 1140) включається до пiдсумку балансу
нарахованi проценти банку за депозитними договорами та iнвестицiйних дохiд МТСБУ
i становить 153 тис. грн. Дебiторська заборгованiсть являє собою непохiднi
фiнансовi активи з фiксованими або обумовленими платежами, якi не котируються на
активному ринку. По рядку 1040 Балансу на початок 2017 року була вiдображена
заборгованiсть банкiвських установ, якi знаходяться на стадiї лiквiдацiї, сума
заборгованостi складала 91 тис. грн., яка була визнана безнадiйною дебiторською
заборгованiстю та списана з балансу як резерв сумнiвних боргiв шляхом коригування
сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного перiоду.

Страховi резерви.
Згiдно ст. 31 Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про
страхування" вiд 04.10.2001 №2745-III страховi резерви утворюються з метою
забезпечення майбутнiх виплат страхових вiдшкодувань залежно вiд видiв страхування
(перестрахування) за видами страхування (iншими нiж страхування життя),
здiйснюється облiк наступних резервiв:
- незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень
страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають
страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату з використанням методу "1/4", який
враховує поквартальне групування отриманих премiй;
- збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi
вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, по яких не прийнято рiшення
щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування.
Формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування
життя,
здiйснюється згiдно Методики, розробленої вiдповiдно до п. 141.1.3 та п. 141.1.4
пункту 141.1 ст. 141 роздiлу Ш Податкового кодексу України та статей 31 та 36
Закону України "Про страхування" та затвердженої розпорядженням Державної комiсiї
з регулювання ринкiв послуг України вiд 17 грудня 2004 р. № 3104.
Розмiщення
страхових резервiв здiйснюється згiдно Положення про обов'язковi критерiї та
нормативи достатностi, диверсифiкованостi та якостi активiв, затвердженого
розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг 23 лютого 2016 року за № 396.
Резерв незаробленої премiї являє собою ту частину валової нарахованої
премiї по страхуванню, що вiдноситься до перiоду мiж датою складання звiту про
фiнансовий стан та датою закiнчення термiну дiї страхового договору. Резерв
незароблених премiй включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв, що
вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату i розраховуються
методом, визначеним Законом України "Про страхування", а саме: величина резервiв
незароблених премiй складає 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових
платежiв з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти
мiсяцiв i обчислюється у такому порядку:
частки надходжень страхових платежiв за першi три мiсяцi розрахункового
перiоду множаться на одну четверту;
частки надходжень страхових платежiв за наступнi три мiсяцi множаться на
одну другу;
частки надходжень сум страхових платежiв за останнi три мiсяцi
розрахункового перiоду множаться на три четвертих;
одержанi добутки додаються
За договорами страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних
засобiв страхова премiя розраховується за методом
1/365 i визначається за кожним
договором окремо як добуток частки надходжень суми страхового платежу, яка не може
бути меншою 80 вiдсоткiв та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї
договору, який не минув на дату розрахунку (у днях) , на весь строк дiї договору,
який ще не минув на дату розрахунку ( у днях), на весь строк дiї договору. Сума
резерву незароблених премiй - 8387 тис. грн. вiдображена у рядку 1533 Балансу.
Збитки, включаючи витрати на їх врегулювання, вiдображаються у звiтi про
сукупний дохiд в момент їхнього виникнення. Резерви на покриття збиткiв
складаються iз трьох видiв резервiв: Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв ,
резерв збиткiв , якi виникли , але не заявленi, i резерв коливань збитковостi.
Резерв заявлених , але не виплачених збиткiв - це оцiнка обсягу зобов'язань
страховика для здiйснення виплат страхових сум (страхового вiдшкодування) за
вiдомими вимогами страхувальника, включаючи витрати на врегулювання збиткiв
(експертнi, консультацiйнi та iншi витрати,пов'язанi з оцiнкою розмiру збитку),
якi не оплаченi або оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли
в зв'язку зi страховими подiями , що мали мiсце в звiтному або попереднiх
перiодах , та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог
законодавства України або умов договору. Величина резерву визначається Компанiєю
за кожним видом страхування з урахуванням умов вiдповiдних договорiв на пiдставi
вiдомих вимог страхувальникiв отриманих у будь-якiй формi (письмова заява ,
факсiмiльне повiдомлення тощо) у залежностi вiд сум фактично зазнаних або
очiкуваних страхувальником збиткiв в результатi настання страхового випадку.
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - це оцiнка обсягу зобов'язань
страховика для здiйснення страхових виплат , включаючи витрати на врегулювання
збиткiв , якi виникли у звiтному або попередньому перiодi , про факт настання
яких страховику не було заявлено на звiтну дату. Розрахунок резерву збиткiв , якi

виникли , але не заявленi , здiйснюється за методом фiксованого вiдсотка , за
яким резерв визначається у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї
з попереднiх чотирьох кварталiв , якi передують звiтнiй датi. Зароблена страхова
премiя визначається збiльшенням суми надходжень страхових премiй протягом
звiтного перiоду (за вирахуванням частки перестраховика ) на суму незаробленої
премiї на початок звiтного перiоду (за вирахуванням частки перестраховика) i
зменшенням отриманого результату на суму незаробленої премiї на кiнець звiтного
перiоду (за вирахуванням частки перестраховика). Резерв збиткiв або резерв
належних витрат становить
5438 тис. грн., який вiдображено в рядку 1532 Балансу.
Резерв коливань збитковостi призначений для компенсацiї виплат страховика, що
пов'язанi з вiдшкодуванням збиткiв, у разi, якщо фактична збитковiсть у
звiтному перiодi перевищує очiкуваний середнiй рiвень збитковостi, узятий за
основу при розрахунку тарифної ставки за визначеним видом страхування,
становить 3064 тис. грн., який вiдображено в складi резервного капiталу рядок
1415, але згiдно рекомендацiй Нацкомфiнкомпослуг може бути вiдображено в окремому
рядку 1435 "iншi резерви". Вiдповiдно до МСФЗ 4 цей резерв не вiдноситься до
страхових резервiв. Його формування передбачено нацiональним законодавством за
обов'язковим страхуванням цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
транспортних засобiв. ПрАТ "ХМСК" дотримувалось цих вимог щодо оцiнки формування
цього виду резерву. Резерв вiдображається у Звiтi про фiнансовий стан у складi
iнших резервiв. Його збiльшення (зменшення) коригується збiльшенням (зменшенням)
нерозподiленого прибутку. Резерв коливань збитковостi формується тiльки за
договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв. У статтi
"Частка перестраховика у страхових
резервах" наведена визначена частка перестраховика у страхових резервах по
конкретному виду страхування., яка вiдображена у рядку 1180 Балансу. Залишок
частки перестраховика на 31.12.17 рiк дорiвнює 0.
Величина технiчних резервiв вiдображається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу
Товариства, як зобов'язання (крiм резерву коливань збитковостi). Зменшення
(збiльшення) величини технiчних резервiв у звiтному перiодi зменшую (збiльшує)
дохiд вiд страхової дiяльностi.
Структура страхових резервiв наводиться у таблицi:
Найменування показника Залишок резерву на 01.01.2017р.
31.12.2017р.
Змiни
резервiв
Резерв незароблений премiй
10256 8387 -1869
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
2367 3982
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 1877 1456
Резерв коливань збитковостi 3250 3064
-186
РАЗОМ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВIВ
17750 16889 -86

Залишок резерву на

1615
-421

Вiдповiдно до МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягає резерв
незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв,
якi виникли, але незаявленi.
Результат тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй, а також
резервiв збиткiв засвiдчує, що сформованi резерви цiлком достатнi для покриття
збиткiв за страховими договорами, що дiють на 31.12.2017 р.
Статутний капiтал.
Капiтал Товариства формується вiдповiдно до Законiв України "Про акцiонернi
товариства" та ЗУ "Про страхування", Господарського та Цивiльного кодексу України.
Статутний капiтал та його змiни фiксуються у Статутi Товариства.
Компанiя є Приватним акцiонерним товариством (ПрАТ ХМСК), статутний капiтал
якої становить
61750 тис . грн. i подiлений на акцiї:
- простi iменнi
945000 шт.
- привiлейованi
5000 шт.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 65 грн.
Форма випуску акцiй - бездокументарна.
Права, привiлеї та обмеження, якi супроводжують цей клас, включаючи обмеження з
виплати дивiдендiв i повернення капiталу (п. 79 МСБО 1 "Подання фiнансової
звiтностi") передбаченi Статутом Товариства (п. 4.1- 4.3, 4.5, 7.3, 7.4).
Товариство має право змiнювати розмiр статутного капiталу. Рiшення про
збiльшення або зменшення розмiру статутного капiталу приймається Загальними
зборами. Загальнi збори є вищiм органом Товариства.
У статтi "Капитал в дооцiнках" рядок Балансу 1405 наведена сума дооцiнки
необоротних активiв у сумi 1199 тис. грн. У статтi "Додатковий капiтал" на початок
2017 року вiдображена сума капiталу, яка вкладена засновниками ранiше та iншi
складовi додаткового капiталу у сумi 19066 тис. грн. В 2017 роцi було прийняте
рiшення керiвництва повернути суму додаткового капiталу у розмiрi 19066 тис. грн.

у статтю нерозподiлений прибуток. У статтi "Резервний капiтал" наведена сума
53623 тис. грн. резервiв, створених вiдповiдно установчих документiв за рахунок
нерозподiленого прибутку пiдприємства. У звiтностi, наданої до Нацкомфiнпослуг у
рядку "iншi резерви" окремо видiляється резерв коливань збитковостi у розмiрi 3064
тис. грн. шляхом зменшення загальної суми рядка 1415 "Резервний капiтал".
Кредиторська заборгованiсть.
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи та послуги виникає в
результатi виконання зобовязань вiдповiдно до контракту з контрагентом. Вся
кредиторська заборгованiсть вiдображається по методу нарахування. Поточна
кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю виникла в результатi
отриманих страхових внескiв по договорах, строк дiї яких настає у 1 кварталi 2018
року, та складає 210 тис. грн. та сума кредиторської заборгованостi за
нарахованими страховими вiдшкодуваннями - 73 тис. грн. (рядок Балансу 1650).
Податок на прибуток (МСБО 12).
Податок на прибуток визначається вiдповiдно до п.136.1 та п. 136.2.1 ст.136
Податкового кодексу України. Страховики розраховують розмiр згiдно з п. 136.2.1
ст.136
Податкового кодексу України: 3% - за договорами страхування вiд об'єкта
оподаткування, що визначається у пiдпунктi 141.1.2 пункту 141.1 статтi 141
Кодексу, 18% - вiд фiнансового результату розрахованого згiдно ст. 141.1.141.1.5., ст.141.2. (з урахуванням коригувань). Вiдстроченi податковi
зобов'язання вiдображенi роздiлi 2 "Довгостроковi зобов'язання i забезпечення" в
рядку 1500 балансу, якi склали 280 тис. грн.
Вимоги по вiдстроченому податку вiдображаються в тiй мiрi, у якiй iснує
ймовiрнiсть того, що в майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток,
достатнiй для покриття тимчасових рiзниць, неприйнятних витрат по податках i
невикористаних податкових пiльг.
Розмiр вимог по вiдстроченому податку зменшується в тому розмiрi, у якому не iснує
бiльше ймовiрностi того, що буде отримана вiдповiдна вигода вiд реалiзацiї
податкових вимог.
Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку у таблицi:
Найменування статтi
у 2016 роцi у 2017 роцi
Податок (збиток) до оподаткування -120 -41
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi (3%)
Податок на прибуток вiд iншої дiяльностi (18%) 0
Чистий фiнансовий результат -1143 -809
Сукупний дохiд
1481 324

1023
0

751

За 2017 рiк ПрАТ "ХМСК" було нараховано податку на прибуток у розмiрi 751
тис. грн. Всього було сплачено за 2017 рiк податку на прибуток, з урахування
передплати на початок 2017 року, на суму 589 тис. грн.
Кошти у Моторнотранспортному страховому бюро України - скорочено МТСБУ наведенi у рядку 1065
Балансу є коштами централiзованих страхових резервних фондiв та складають 5149
тис. грн. Бюро є єдиним об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних
засобiв за шкоду заподiяну третiм особам. Фiнансування статутної дiяльностi МТСБУ
здiйснюється за рахунок внескiв страховикiв - членiв МТСБУ, а також за рахунок
пасивних доходiв вiд тимчасово розмiщених коштiв цього Фонду у порядку,
визначеному Статутом та в обсягах, передбачених кошторисом, що затверджується
Президiєю Бюро. Компанiя є асоцiйованим
членом
МТБУ, має лiцензiю на
здiйснення обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi. Залишок
коштiв у МТСБУ визнається за сумою платежiв до централiзованих резервних фондiв,
не має фiксоваго строку i облiковується згiдно з вимогами МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка". Процентнi доходи, заробленi на залишки коштiв
МТСБУ визнаються у складi фiнансового доходу та призводять до збiльшення коштiв
МТСБУ.
Компанiя забезпечує можливiсть опрацювання претензiй (врегулювання страхових
випадкiв) на всiй територiї України, а саме забезпечує прийняття та облiк
повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за номером
безоплатної багатоканальної телефонної лiнiї про їх учасникiв та обставини з метою
фiксацiї повiдомлення i надання учасникам дорожньо-транспортних пригод iнформацiї
про порядок урегулювання збиткiв та вжиття страховиком необхiдних заходiв.
Перевiрка достатностi резервiв на покриття страхових збиткiв. Компанiя на кiнець
кожного звiтного перiоду оцiнює, чи є її страховi зобов'язання адекватними. Таким
чином, Компанiя використовує поточнi розрахунковi оцiнки майбутнiх грошових
потокiв по своїм договорам страхування та з огляду на видатки по врегулюванню
страхових позовiв та адмiнiстративнi видатки, а також можливi грошовi потоки вiд
активiв , прив'язаних до даних зобов'язань. Якщо така оцiнка покаже, що балансова
вартiсть його страхових зобов'язань неадекватна у свiтлi розрахункових майбутнiх

потокiв коштiв,то рiзниця визнається у повному обсязi в складi прибутку або
збитку. Збиток визнається шляхом створення резерву, 'рунтуючись на результатах
перевiрки достатностi резервiв.
Виплати працiвникам (МСБО 19).
Всi винагороди працiвникам у ПрАТ "ХМСК" облiковуються як поточнi у
вiдповiдностi з МСБО 19. Компанiя створює забезпечення короткострокових виплат
працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне забезпечення та для
оплати щорiчних вiдпусток. Нарахування забезпечення здiйснюється щомiсячно.
Компанiя сплачує своєчасно обов'язковi внески до Пенсiйного фонду за своїх
працiвникiв у розмiрi, визначеному законодавством України.
Видатки на утримання персоналу, пенсiйне забезпечення.
Заробiтна плата, внески у фонди соцiального страхування, щорiчна оплачувана
вiдпустка та вiдпустка через хворобу нараховуються протягом перiоду, в якому цi
послуги надаються, вiдповiдно до вимог дiючого законодавства України.
Податок з доходу громадян, який утримується iз заробiтної плати та iнших доходiв,
при наявностi таких, сплачується своєчасно. Внески до Мiнiстерства доходiв i
зборiв України перераховуються згiдно з чинним законодавством, об'єктом
оподаткування є заробiтна плата та iншi доходи працiвникiв. У звiтному перiодi
дивiденди Компанiя не нараховувала.
Визнання доходiв та витрат. Для вiдображення доходiв та витрат у момент їх
виникнення, незалежно вiд часу надходження грошей, в облiку застосовується метод
нарахування, тобто записи здiйснюються на пiдставi укладених страхових контрактiв
та договорiв перестрахування, вiдповiдно до яких вiдбувається перерозподiл
страхових зобов'язань i страхових премiй, незалежно вiд факту перерахування таких
премiй, а залежно вiд початку термiну дiї страхових контрактiв та договорiв
перестрахування. Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з
визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати якi не можливо
пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного
перiоду, в якому вони були здiйсненi. Компанiя є платником податкiв та податкових
зборiв. Страхова Компанiя не є платником податку на додану вартiсть.

Розкриття змiсту статей звiту про фiнансовi результати
Метою складання звiту про фiнансовi результати є надання повної, правдивої i
неупередженої iнформацiї про доходи, витрати, прибутки збитки та сукупний дохiд
пiдприємства за 2017рiк.
У статтi "Чистi заробленi страховi премiї" наводиться сума страхових премiй за
договорами страхування та перестрахування протягом звiтного перiоду,яка включає
частки страхових премiй
належних страховику, зменшену на суму резерву
незароблених премiй на
початок звiтного перiоду i збiльшену на суму резерву
незароблених
премiй на кiнець звiтного перiоду та зменшену на загальну
суму
страхових премiй, повернутих страхувальнику та перестрахувальникам
протягом звiтного перiоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премiй
враховується при розрахунку валового прибутку та складає 26909 тис. грн., яка
вiдображається у рядку 2010 "Звiту про фiнансовi результати".
У статтi "Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)" у
рядку 2050 вiдображено собiвартiсть реалiзованих послуг згiдно з Положенням
(стандартом) бухгалтерського облiку 16 "Витрати" та дорiвнює 5539 тис. грн. як
витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю договорiв страхування, зокрема
агентськi витрати.
У додатковiй статтi "Чистi понесенi збитки за страховими виплатами"(
рядок 2070) показана сума виплачених страхових вiдшкодувань за звiтний перiод 10751 тис. грн., яка враховується при розрахунку валового прибутку.
У статтi "Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв"(рядки 2110,
2111) наводиться дохiд (витрати) за результатами зменшення iнших страхових
резервiв, таких як резерви збиткiв - 1194 тис. грн.
У статтi "Iншi операцiйнi доходи" вiдображено iншi доходи вiд операцiйної
дiяльностi" (рядок 2120)- 4093 тис. грн., а саме - вiдсотки, отриманi на залишки
коштiв на поточних рахунках, нарахованi вiдсотки по депозитах рахунках - 3159 тис.
грн., дохiд вiд продажу транспортного засобу - 900 тис. грн., дохiд вiд
операцiйної оренди - 21 тис.грн., дохiд вiд розторгнення страхових договорiв - 13
тис. грн.
У статтi "Адмiнiстративнi витрати" (рядок 2130) вiдображенi
загальногосподарськi витрати, пов'язанi з управлiнням та обслуговуванням
пiдприємства - 6809 тис. грн.
У статтi "Витрати на збут" (рядок 2150) вiдображенi витрати на рекламу та
маркетинг, пов'язанi з реалiзацiєю страхових продуктiв - 196 тис. грн.

У статтi "Iншi операцiйнi витрати"(рядок 2180) вiдображаються всi iншi
витрати , що виникають в процесi операцiйної дiяльностi пiдприємства , i якi не
були включенi до собiвартостi продукцiї - 631 тис. грн. - кошти, направленi до
централiзованих страхових резервних фондiв, також на оплату послуг асiстансу.
У статтi "Iншi доходи" (рядок 2240) вiдображено дохiд вiд продажу цiнних
паперiв - 3510 тис. грн.
У статтi "Iншi витрати" (рядок 2270) наводиться собiвартiсть реалiзацiї
фiнансових iнвестицiй, втрати вiд уцiнки та списання фiнансових iнвестицiй - 9088
тис. грн.
У статтi "Витрати з податку на прибуток" (рядок 2300) наводиться сума витрат
з податку на прибуток, визначену згiдно з МСБО 12 - 768 тис. грн.
Змiст статей звiту про рух грошових коштiв (МСБО 7)
Метою складання звiту про рух грошових коштiв є надання повної , правдивої та
неупереджувальної iнформацiї про змiни,що вiдбулися у грошових коштах пiдприємства
за звiтний перiод. При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство обрало спосiб
складання звiту про рух грошових коштiв за прямим методом iз застосуванням
вiдповiдної форми звiту. У звiтi про рух грошових коштiв , складеному за прямим
методом, рух грошових коштiв у результатi операцiйної дiяльностi визначається за
сумою надходжень вiд операцiйної дiяльностi та сумою витрачання на операцiйну
дiяльнiсть грошових коштiв за даними записiв їх руху на вiдповiдних рахунках
бухгалтерського облiку.
У статтi "Находження вiд операцiйної оренди" (рядок 3040) вiдображено
находження в сумi 21 тис. грн. вiд здавання в оренду примiщення та автомобiля,
якi знаходяться на балансi компанiї.
У статтi "Надходження вiд страхових премiй"(рядок 3050) вiдображено
надходження на поточнi рахунки та в касу пiдприємства страхових премiй за
звiтний перiод у сумi 24979 тис. грн..
У статтi "Надходження фiнансових установ вiд повернення позик" (рядок 3055)
вiдображено суму повернення клiєнтами ранiше наданих позик - 226 тис. грн.
У
статтi "Iншi надходження" (рядок 3095) вiдображенi iншi надходження
грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi, для вiдображення яких за ознаками
суттєвостi неможливо видiлити в окрему статтю - 6666 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг)" (рядок 3100)
наведено суму грошей, сплачених постачальникам за одержанi ТМЦ, прийнятi роботи та
наданi послуги 8922 тис. грн.
У
статтi "Витрачання на оплату працi"(рядок 3105) вiдображенi витраченi
грошовi кошти на виплати працiвникам заробiтної плати - 1693 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату вiдрахувань на соцiальнi заходи"(рядок
3110) показана сума сплаченого єдиного соцiального внеску на загальнообов'язкове
державне соцiальне страхування - 475 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв" (рядок 3115)
вiдображена загальна сума сплачених до бюджету податкiв i зборiв -769 тис. грн .
У додаткових статтях по рядкам 3116 та 3118 проставленi суми окремо по сплатi
податку на прибуток та сплатi зобов'язань з iнших податкiв та зборiв в сумах 84
тис. грн. та 685 тис. грн.
У статтi "Витрачання на оплату цiльових внескiв" (рядок 3145) вiдображена
сума сплачених цiльових та благодiйних внескiв - 380 тис. грн. - це сума,
нарахована в фонд потерпiлих МТСБУ.
У статтi "Витрачання фiнансових установ на надання позик"(рядок 3155)
вiдображенi суми позик, наданi клiєнтам -126 тис. грн.
У статтi "Iншi витрачання" (рядок 3190) наводиться сума коштiв , яка
використана на iншi напрями операцiйної дiяльностi, якi за ознаками суттєвостi
неможливо видiлити в окрему статтю i якi не включенi до попереднiх статей звiту
про рух грошових коштiв - 15326 тис. грн.
У статтi "Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй (рядок 3200) - 3510
тис. грн. зазначається находження грошей вiд продажу цiнних паперiв.
У статтi "Надходження вiд реалiзацiї необоротних активiв" (рядок 3205) - 900
тис. грн. вiдображається надходження грошових коштiв вiд продажу автомобiля.
У статтi "Витрачання на придбання необоротних активiв" (рядок 3260) - 4698 тис.
грн. вiдображенi виплати грошових коштiв для придбання автомобiля та iнших
основних засобiв.
У статтi "Отримання позик" (рядок 3305) - 4226 тис. грн. показується отримання
короткострокових та довгострокових кредитiв банкiвських установ.
У статтi "Погашення позик" (рядок 3350) -1036 тис. грн. наводяться кошти,
витраченi на повернення ранiше отриманих запозичень.
У статтi "Витрачання на сплату вiдсоткiв" (рядок 3360) - 345 тис. грн.. показується сума грошових коштiв, яка використана на сплату вiдсоткiв за
користування кредитами банкiвських установ.

У статтях "Залишок коштiв на початок та кiнець року" (рядки 3405 та 3415)
наводяться суми грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок
звiтного
перiоду 16084 тис. грн. та кiнець -22842 тис. грн.
Вiдкриття змiсту статей звiту про власний капiтал
Метою складання звiту про власний капiтал є надання користувачам фiнансової
звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни у складi
власного капiталу пiдприємства протягом звiтного року. Власний капiтал є основою
дiяльностi пiдприємства, його фундаментом. Стан власного капiталу для пiдприємства
є дуже важливим, тому що це частина в активах пiдприємства, яка залишається пiсля
вирахування його зобов'язань. Звiт про власний капiтал вiдображає iнформацiю про
змiни у власному капiталi протягом звiтного року.
У графах звiту про власний капiтал наведенi лише тi складовi власного капiталу,
якi зазначенi в балансi. Для забезпечення порiвняльного аналiзу iнформацiї до
рiчного звiту додається звiт про власний капiтал за попереднiй рiк.
У статтях "залишок на початок року" та "залишок на кiнець року" вiдображенi
суми власного капiталу на початок та кiнець року (згiдно п. 5.4. р. V
Методрекомендацiй № 433).
У статтi "виправлення помилок" (рядок 4010) - 550 тис. грн. наводиться
коригування сальдо нерозподiленого прибутку (рахунок 44) на початок звiтного
перiоду на суму виявлених помилок за попереднiй перiод пiд час складання
фiнансової звiтностi .
У статтi "чистий прибуток (збиток) за звiтнiй перiод" (рядок 4100)
вiдображена сума чистого збитку зi звiту про фiнансовi результати - 809 тис. грн.
У статтi "Iншiй сукупний дохiд за звiтний перiод" (рядок 4110)
вiдображається iнформацiя про дооцiнку необоротних активiв - 1133 тис. грн.,
розподiлення iншого додаткового капiталу в нерозподiлений прибуток 19066 тис. грн.
У статтi "вiдрахування до резервного капiталу"(рядок 4210) вiдображено
розподiл прибутку попереднього звiтного прибутку 1481 тис. грн. на формування
вiльних резервiв.
У статтi "iншi змiни в капiталi" (рядок 4290) наводяться данi про решту змiн
у власному капiталi компанiї, що не були включенi до зазначених вище статей, таких
як капiтал в дооцiнках (переоцiнка транспортних засобiв) в сумi -1241тис. грн.
та "резерв коливань збитковостi" в частинi змiн -186 тис. грн., та коригування
iнших статей Балансу.
У статтi "разом змiн в капiталi" (рядок 4295) наводиться пiдсумок змiн у
складi власного капiталу за звiтний перiод, що визначається як сума всiх змiн.
У статтi "Залишок на кiнець року" (рядок 4300) вiдображається результат за
кожним видом капiталу, сальдо рахункiв 40, 41, 42, 43, 44, 46, 45 та вiдповiдає
рядку 1495 роздiлу Власний капiтал Звiту про фiнансовий стан- 135444 тис. грн.
Прийняття нових або переглянутих стандартiв та iнтерпретацiй.
Змiни до МСФЗ, що застосованi для фiнансового року, який розпочався 1 сiчня 2017
року, та були прийнятi пiдприємством:
МСБО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" - вимоги до розкриття суттєвої iнформацiї за
змiнами в зобов'язаннях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю компанiї.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". Набирає чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля цiєї дати. Товариство починає
застосовувати новий стандарт з 01 сiчня 2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює
загальнi принципи облiку, Товариство не очiкує значного впливу внаслiдок
застосування МСФЗ (IFRS) 9.
МСБО 12 "Податки на прибуток" - змiни в частинi визнання вiдстрочених податкових
активiв щодо нереалiзованих збиткiв.
МСБО (IAS) 12 Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках
Комiтет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, якi уточнюють визнання
вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзацiйних збиткiв, пов'язаних з
борговими iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю (п. 29А МСФЗ (IAS)
12).Стандарт доповнений iлюстрацiєю того, як в результатi зниження справедливої
вартостi фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки
виникає вiд'ємна податкова рiзниця. Адже при продажу або погашеннi такого активу
органiзацiя отримає вирахуваннядля цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не
справедливої) вартостi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений
податковий актив.Однак слiд враховувати обмеження мiсцевого податкового
законодавства, а саме:
- чи можна повнiстю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими
операцiями;
- чи є обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв.
При наявностi зазначених вище обмежень їх слiд мати на увазi при оцiнцi тимчасової
податкової рiзницi. Потрiбно оцiнити, наскiльки ймовiрним є те, що актив буде
реалiзований (використаний) за цiною, що перевищує його балансову оцiнку.
Наприклад, органiзацiя планує тримати фiнансовий актив до його повного погашення

та отримати належнi за нього грошовi потоки. В цьому випадку тимчасова рiзниця
зараховується. Якщо ж актив планується продати на ринку з урахуванням знецiнення i
прийняти збиток за первiсним придбання неможливо, то вiд'ємна рiзниця не
визнається.
Нова редакцiя МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовiрнiсть отримання достатнього
оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та тiєї
ж самоїорганiзацiї, проти яких можна визнавати тимчасовi рiзницi. Це важливий
аспект при складаннi консолiдованої звiтностi групи. Змiни обов'язковi до
застосування з 2017 року i можуть застосовуватися ретроспективно
вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та
помилки". Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть
Товариства.
МСФЗ 12 "Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання"
- змiни уточнюють, як облiковувати пiдприємства, якi надають пов'язанi з
iнвестуванням послуги, але не є при цьому iнвестицiйними пiдприємствами.
МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" - змiни стосуються оцiнки за
справедливою вартiстю
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" - введено нове "iнвестицiйнi
органiзацiї: застосування виключення з вимог консолiдацiї".
FRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими
пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi.Данi поправки не мають впливу
на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСФЗ 5 "Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть" - в
частинi: змiни способу вибуття на є змiною первiсного плану вибуття.
МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" - змiни в частинi припинення
визнання фiнансового активу. Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змiн- полiпшити якiсть
iнформацiї, що представляється для iнвесторiв. Один iз способiв виконання вимоги
до розкриття iнформацiї полягає в поданнi звiрки мiж залишками зобов'язань,
обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, на початок i кiнець перiоду, що розкриваються в
звiтi про фiнансовий стан, включаючи їх змiни. Хоча цей спосiб i рекомендований
стандартом, вiн може бути замiнений iншим, бiльш вiдповiдним, з позицiї, що
звiтує. Головне, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли зв'язати статтi,
включенi в звiрку, зi звiтом про фiнансове становище i звiтом про рух грошових
коштiв.Важливо показати змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю,
окремо вiд змiн в iншi активи i зобов'язання.Ретроспективно вимога не
застосовується i за порiвняльний перiод iнформацiя не приводиться. Данi поправки
не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" - уточнення щодо розкриття iнформацiї, коли
вона не розкрита в iншому компонентi промiжної фiнансової звiтностi.
"Щорiчнi удосконалення МСФЗ".
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017р.
"Iнiцiатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)".
Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 "Звiт про
рух грошових коштiв" щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання, обумовленi
фiнансовою дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються
1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено
дострокове застосування
Забезпечення безперервної дiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена на основi допущення, що Товариство
буде продовжувати свою дiяльнiсть необмежено довго в майбутньому. Це допущення
передбачає реалiзацiю активiв i виконання зобов'язань у ходi звичайної дiяльностi.
Управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати Товариство чи припинити
дiяльнiсть. Станом на 31грудня 2017р. управлiнському персоналу не вiдомо про
суттєвi невизначеностi, пов'язанi з подiями чи умовами.
Дiяльнiсть ПрАТ "ХМСК у 2017 роцi не переривалась i продовжується у
звичайному режимi з планами на майбутнi роки.
Основнi положення плану забезпечення безперервної дiяльностi ПрАТ "ХМК" та
дiї на випадок кризових ситуацiй iз розкриттям зовнiшнiх та внутрiшнiх чинникiв,
якi можуть призвести до суттєвих фiнансових втрат:
- план щодо забезпечення безперервної дiяльностi визначає ступiнь схильностi
компанiї внутрiшнiм i зовнiшнiм загрозам, а також передбачає план дiй, що дозволяє
продовжувати функцiонування до повного вiдновлення за будь-яких обставин;
- план щодо забезпечення безперервної дiяльностi передбачає такi кризовi
явища, як втрата важливих об'єктiв iнфраструктури (комп'ютерної мережi), а також
заходи їх подолання - забезпечення iнформування спiвробiтникiв, способи пiдтримки
процесу роботи, а також список внутрiшнiх контактiв - список контактiв
спiвробiтникiв. Список зовнiшнiх контактiв - список контактiв клiєнтiв,
професiйних консультантiв та iнших фахiвцiв, таких як представники банкiв,
юристи, приватнi охороннi агентства, полiцiя i пожежники;

- планування екстреного зв'язку - офiсна, телефонна та комп'ютерна
iнфраструктури. На цей випадок передбаченi засоби i способи зв'язку з
внутрiшнiми i зовнiшнiми контактами. Оповiщення про будь-якi новини, в тому числi
про хiд вiдновлювальних робiт, аж до повернення роботи компанiї в штатний режим.
Виробничi примiщення, центри продаж i вся iнфраструктура охороняються, що завжди є
можливiсть викликати пожежникiв i полiцiю, а спiвробiтники захищенi i можуть бути
евакуйованi у разi потреби;
- IТ-ресурси - план передбачає забезпечення спiвробiтникiв всiєю необхiдною
технiкою та програмами для вiддаленої роботи. Системою зберiгання документiв в
електроннiй формi (Електронний архiв документiв). Надiйна система резервного
копiювання даних - резервнi копiї даних надiйно захищенi, зберiгаються поза
офiсом i постiйно оновлюються. Всi ключовi спiвробiтники мають доступ до
електронних або будь-яких iнших форм плану безперервної дiяльностi i на роботi, i
вдома. Призначено вiдповiдального за регулярне оновлення Плану та подальше
поширення оновлених версiй спiвробiтникам.
Управлiння капiталом.
Основною метою Товариства вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог
законодавства України вiдносно рiвня достатностi капiталу й вимог регулюючих
органiв в сферi страхування, а також забезпечення фiнансової стабiльностi
Товариства i здатностi продовжити здiйснення фiнансово-господарчої дiяльностi
вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi.
Керiвництво вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється,
дорiвнює сумi
капiталу, показаного в Балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду
Товариство аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом
розподiлу частки прибутку мiж учасниками, повернення капiталу учасникам. На Товариство поширюються зовнiшнi вимоги до
капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу- це мiнiмальна сума статутного
капiталу, а також ряд нормативiв платоспраможностi, розмiщення страхових резервiв
i iнших нормативiв.Товариство дотримується всiх регулятивних вимог до капiталу у
звiтному перiодi. У звiтному перiодi Товариством на будь-яку дату дотримано:
норматив достатностi активiв - сума прийнятних активiв збiльшена на величину
непростроченої дебiторської заборгованостi за укладеними договорами страхування та
перевищує сумарну величину довгострокових та поточних зобов'язань i забезпечень.
Норматив диверсифiкацiї активiв-сума прийнятних активiв здiйснена за справедливою
вартiстю у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ з урахуванням Положення "Про обов'язковi
критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкацiї та якостi активiв страховика"
(Розпорядження НКРРФПУ No396 вiд 23.02.2016 р.) станом на 31.12.2017 року не
менший величини страхових резервiв. Станом на 31.12.2017 року розрахункова
вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам статтi 144 п.4 Цивiльного кодексу
України. Товариством дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. No
85/96-ВР "Про страхування":
а) сплачений статутний капiтал,який складає 61750 тис. грн.,
б) сформовано страховi резерви, яких достатньо для майбутнiх виплат,
в) перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним,
Вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi Товариство пiдтримує належний
рiвень фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв). Станом на звiтну дату
фактичний запас платоспроможностi складає 135230 тис. грн., нормативний- 4507 тис.
грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним 130723 тис.
грн. Дотримано пункт 2.5 лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi,
затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових
послуг України вiд 28 серпня 2003р. No 40, з внесеними змiнами та доповненнями, та
зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 15 вересня 2003р. за No 805/8126.
Операцiї з пов'язаними сторонами.
Згiдно МСФЗ 24, до пов'язаних сторiн Компанiї належать: юридичнi особи, якi
мають можливiсть одноосiбно контролювати дiяльнiсть Компанiї або суттєво впливати
на прийняття нею фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких
Компанiя має такi можливостi - це фiзичнi особи, або члени сiм'ї фiзичної особи,
якi здiйснюють одноосiбно контрольза дiяльнiстю Компанiї, а також посадовi особи,
якi мають повноваження на планування, керiвництво та контроль за дiяльнiстю
структурних пiдроздiлiвКомпанiїi члени родин вище зазначених осiб. Перелiк
пов'язаних сторiн визначається Компанiєю, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише
юридичну форму. Кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) ПрАТ "ХМСК"є
фiзична особа Фельдман Олександр Борисович. У звiтному перiодi операцiї з
пов'язаними сторонами не здiйснювались.

Управлiння ризиками.

Керiвництво ПрАТ "ХМСК" визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з
ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може
суттєво змiнитись у наслiдок впливу суб'єктивних та об'єктивних чинникiв,
вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До
таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi.
Ринковий ризик включає валютний ризик та iншiй цiновий ризик. Управлiння
ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин
виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть активiв та
застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Управлiння ризиками
вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, на якому вони виникають або можуть
виникнути: на рiвнi Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства. Процес
управлiння ризиками iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i
комплексних характер. ПрАТ "ХМСК" використовує та розробляє продукти, iнструменти
лише за умови, що пов'язанi з ними ризики можуть бути належним чином визначенi i
керованi. Товариство керується принципом за яким очiкуванi вигоди мають належним
чином компенсувати прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям. Виконавчий
орган ПрАТ "ХМСК" здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками,
ризиком лiквiдностi та iншими ризиками i здiйснює оперативнi заходи для їх
мiнiмiзацiї.
ПрАТ "ХМСК" з метою забезпечення статутної дiяльностi, покриття можливих
збиткiв, створює резервний капiтал.
Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками.
Управлiння страховим (андеррайтинговим) ризиком.
Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя,
андеррайтинговий ризик включає:
- ризик недостатностi страхових премiй i резервiв;
- ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв
при настаннi страхових випадкiв;
- катастрофiчний ризик;
- ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та оцiнок їх
наслiдкiв.
Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування -це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування.
По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок
цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для
визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому
пiддаєтьсяТовариство, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову
вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi того, що
регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi
випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з
року в рiк вiдрiзнятися вiд
даних, передбачених страховими моделями. Як показує досвiд, чим бiльше портфель
подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного
результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на
портфель в цiлому. Всi договори, за якими страхова сума за окремим предметом
договору страхування перевищувала 10 вiдсоткiв суми сплаченого Статутного капiталу
i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, повиннi бути перестрахованi.
Операцiй з перестрахування в 2017 роцi не укладалося. Ключовими характеристиками
системи врегулювання страхових ризикiв (страхових випадкiв) є: безперервнiсть,
оперативнiсть i об'єктивнiсть (документальнiсть). Управлiння страховим ризиком
здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, принципiв цiноутворення,
створення резервiв та перестрахування. Керiвництво контролює страховий ризик
шляхом: стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство
встановлює лiмiти максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може
вiдшкодувати, i передає вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з
урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв
проводиться з метою всебiчного аналiзу пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi
таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв. укладання вiдповiдних договорiв
перестрахування. Полiтика Товариства передбачає максимальне утримання ризику
вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах. Товариство здiйснює страхову
дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування укладаються в
українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi.
Управлiння фiнансовими ризиками.
Управлiння фiнансовими ризиками лежить в основi страхової дiяльностi i є
iстотним елементом операцiйної дiяльностi Товариства. Ринковий ризик, що включає в
себе цiновий ризик, ризик змiни процентних ставок i валютний ризик, а також
кредитний ризик i ризик лiквiдностi є основними фiнансовими ризиками, з якими
зустрiчається Товариствов процесi здiйснення своєї дiяльностi. Полiтика

керiвництва по управлiнню ризиками нацiлена на визначення, аналiз i управлiння
ризиками,
пiд якi пiдпадає Товариство, на встановлення лiмiтiв ризикiв i вiдповiдних
контролiв, а також напостiйну оцiнку рiвня ризикiв i їх вiдповiдностi встановленим
лiмiтам. Полiтика й процедури по управлiнню ризиками переглядаються на регулярнiй
основi з метою вiдображення змiн ринкової ситуацiї, пропонованих продуктiв i
послуг кращої практики, що з'являється.
Керiвництво вiдповiдає за належне функцiонування системи контролю по управлiнню
ризиками, за управлiння ключовими ризиками й схвалення полiтик i процедур по
управлiнню ризиками, а також за схвалення великих угод. Основою управлiння
фiнансовими ризиками є встановлення лiмiтiв ризику й контроль над дотриманням цих
лiмiтiв.
Ринковий ризик.
Ринковий ризик - це ризик змiни справедливої вартостi або майбутнiх потокiв
коштiв по фiнансовому iнструменту внаслiдок змiни ринкових цiн. Завданням
управлiння ринковим ризиком є управлiння й контроль за тим, щоб впливи ринкового
ризику не виходили за рамки прийнятних параметрiв, при цьому забезпечуючи
оптимiзацiю прибутковостi, одержуваної за прийнятий ризик. Ринковий ризик включає:
- ризик iнвестицiй в акцiї;
- ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових
iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй;
- ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання вартостi позикових коштiв. У звiтному перiодi Товариства залучало
позиковi кошти у банкiвських установах на придбання транспортних засобiв:
короткостроковий кредит у сумi 600 тис. грн. , довгостроковий кредит - у сумi 3026
грн;
- валютний ризик-це ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та
зобов'язань страховика до коливання курсiв обмiну валют. Валютнi ризики Товариства
можуть виникати у зв'язку з володiнням фiнансовими iнструментами, номiнованими в
iноземнiй валютi. У Товариства вiдсутнi фiнансовi iнструменти в iноземнiй валютi
та в цiннi папери, номiнованi в валютi;
- ризик спреду-ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика
до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних
облiгацiй України з тим самим (або близьким) термiном до погашення.
- ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до
коливання ринкових цiн на нерухомiсть. Для оцiнки можливих коливань ринкових цiн
на нерухомiсть Товариство використовувало iнформацiю з ринкiв нерухомостi в
регiонах облiку нерухомостi. Товариство визнає, що об'рунтовано можливим є
коливання ринкових цiн на вторинному ринку нерухомостi на рiвнi
10-15%. За прогнозами експертiв, пiсля вiдкриття ринку землi в Українi за першi
два роки цiна за гектар може вирости на 76% (IMF group of Ukraine). Мораторiй на
продаж землi сiльгосппризначення подовжено до 01.01.2019 року. Проведений аналiз
чутливостi заснований на припущеннi, що всi iншi параметри, зокрема валютний курс,
залишатимуться незмiнними, i показує можливий незначний вплив
майнового ризику на вартiсть чистих активiв Товариства.
-ризик ринкової концентрацiї;
-ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля активiв або у
зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан
активiв. Серед методiв пом'якшення ринкового ризику Товариство використовує
диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi
фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком.
Вiдсотковий ризик.
Вiдсотковий ризик-це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi
грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових
вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть
змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть
чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових
ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи
України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових
зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво
Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально
припустимий розмiр. У разi
зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових
iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв
здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть
вiдсоткових фiнансових iнструментiв. Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових
ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за
строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю
НБУ.Товариство визнає, що об'рунтовано можливим є коливання ринкових ставок на _4
процентних пункти. Проведений аналiз чутливостi заснований на припущеннi, що всi
iншi параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмiнними, i показує

можливий незначний вплив змiни вiдсоткових ставок на 4 процентних пункти на
вартiсть чистих активiв Товариства.
Ризик дефолту контрагента.
Ризик дефолту контрагента-ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та
будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Цей
ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в
банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка
кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та
будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi
зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними
ризиками:
-лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою
групою);
-лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за
Нацiональною рейтинговою шкалою;
-лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту
та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
- ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння,
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу.
Iншi ризики
Управлiння iншими ризиками
- судовi розгляди:
- ризик країни Україна.
Дата затвердження фiнансової звiтностi - 15 лютого 2018 року - це дата
складання повного комплекту фiнансової звiтностi (включаючи примiтки), засвiдченої
пiдписами осiб, надiлених владними повноваженнями, якi пiдтверджують, що вони
несуть вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть.
Затверджена фiнансова звiтнiсть пiдлягає перевiрцi аудитором (аудиторською
компанiєю). Аудитор виконує всi необхiднi процедури для отримання достатнiх
аудиторських доказiв того, що фiнансова звiтнiсть у всiх аспектах складена
вiдповiдно до застосованої концептуальної основи.
У випадках виявлення викривлень у фiнансовiй звiтностi, аудитор повiдомляє про
такi викривлення провiдний управлiнський персонал та вимагає виправлення цих
викривлень, тобто здiйснення коригування фiнансової звiтностi. На пiдставi
вiдкоригованої фiнансової звiтностi за результатами проведеного аудиту складається
аудиторський звiт. Таким чином, дата аудиторського звiту не може передувати датi
затвердження фiнансової звiтностi.
Подiї пiсля дати балансу.
Керiвництво визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi та осiб,
уповноважених пiдписувати звiтнiсть. Пiсля звiтного перiоду та до затвердження
фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017року не вiдбулося
суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення
користувачiв. Компанiя ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити
потреби користувачiв фiнансової звiтностi.

Голова правлiння
Зубченко I.I.
Головний бухгалтер
О.О.

Писанка

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
1

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

Аудиторська фірма «КурсорАудит» у формі товариства з
обмеженою відповідальністю

2

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

23146781

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

61057, м. Харків, вул. Воробйова,
15/19, кв. 1

4

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

№0671
23.02.2001

5

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

6

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н
№0719
27.10.2017

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

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

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Немає.

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

№27/2017
15.11.2017

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

16.11.2017 - 16.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

16.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

17000.00

