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

Хромченков Iлля Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31351587
4. Місцезнаходження
03141, Україна, м.Київ, м. Київ вул. Солом'янська, 33, група примiщень 23
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)594 74 61, (044)594 74 61
6. Електронна поштова адреса
lawyer@aelite.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 81 Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.aelit
e.com.ua
(адреса сторінки)

28.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 28.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних
акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами

X
X

X
X
X

X

X

X
X

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо 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
X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
У змiстi рiчної iнформацiї емiтента не мiстяться: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi
юридичних осiб" - емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб у звiтному перiодi;
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - корпоративний секретар не обирався;
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - емiтент не має державної частки у статутному
капiталi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, не займає
монопольне (домiнуюче) становище на ринку, послугами рейтингових агентств не
користувався; "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть
акцiй (розмiру часток, паїв)" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно
з частиною 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" вiд
03.12.2013 № 2826 (далi - Положення), цей пункт до складу рiчної iнформацiї емiтентiв, якi
здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений; "Iнформацiя про дивiденди" емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з частиною 2 пункту 1 глави 4
роздiлу III Положення, цей пункт до складу рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють
приватне розмiщення цiнних паперiв не включений; "Iнформацiя про юридичних осiб,
послугами яких користується емiтент" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних
паперiв, а згiдно з частиною 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення, цей пункт до складу
рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не
включений; у роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" не мiстяться: "Iнформацiя про
облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "Iнформацiя про
похiднi цiннi папери емiтента" та "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного
перiоду" - емiтентом облiгацiї, iншi та похiднi цiннi папери не випускались, також протягом
звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй; "Опис бiзнесу" - емiтент
здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з частиною 2 пункту 1 глави 4 роздiлу
III Положення, цей пункт до складу рiчної iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне
розмiщення цiнних паперiв не включений; у роздiлi "Iнформацiя про господарську та

фiнансову дiяльнiсть емiтента" не мiститься: "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
емiтента" - емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть, "Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробка, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; "Iнформацiя про забезпечення випуску
боргових цiнних паперiв" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а згiдно з
частиною 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення, цей пункт до складу рiчної iнформацiї
емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений; "Текст
аудиторського висновку (звiту)" - емiтент здiйснює приватне розмiшення цiнних паперiв, а
згiдно з частиною 2 пункту 1 глави 4 роздiлу III Положення, цей пункт до складу рiчної
iнформацiї емiтентiв, якi здiйснюють приватне розмiщення цiнних паперiв не включений;
"Звiт про стан об"єкта нерухомостi (при закритому (приватному) розмiщеннi цiльових
облiгацiй пiдприємств, виконання зобов"язань за якими здiйснюється шляхом передачi об"єкта
(частини об"єкта) житлового будiвництва) - емiтентом цiльовi облiгацiї не випускались.
Iнформацiя щодо випускiв iпотечних цiнних паперiв та цiнних паперiв Фон не розкривається,
у зв"язку з тим, що Товариство не є емiтентом таких випускiв. Рiчна фiнансова звiтнiсть
складається вiдповiдно до мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, у зв"язку iз чим
рiчна звiтнiсть, складена за нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерської
звiтностi не надається. У звiтi не заповнюється роздiл "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 i
бiльше вiдсотками акцiй емiтента" у зв'язку з вiдсутнiстю осiб, що володiють 10 i бiльше
вiдсотками акцiй емiтента. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не зазначається, у
звязку з тим, що емiтент не здiйснював випуску iпотечних облiгацiй. Iнформацiя щодо
випускiв сертифiкатiв ФОН та iпотечних сертифiкатiв не зазначається через те, що емiтент не
здiйснював їх випускiв. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПРАТ "СК "АЕЛIТА" вiд
18.01.2016 року вiдбулись змiни Голови правлiння, на посаду Голови правлiння було обрано
Топоркова Ю.С.(ПРОТОКОЛ № 01-2016 вiд 18.01.2016 року). Вiдповiдно до Наказiв Голови
правлiння вiд 18.02.2016 року та 19.02.2016 року було змiнено Головного бухгалтера
Товариства, на посаду Головного бухгалтера було призначено Петрову А.А. Товариство не
замовляло Аудиторський висовок, оскільки втратило статус фінансової установи відповідно
до Розпорядження № 728 від 28.03.2017 року Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №215540
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.2001
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
9368728
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
7
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний);
65.20 - Перестрахування
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням
НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826, акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
ПАТ ""ОТП Банк
2) МФО банку
300528
3) Поточний рахунок
26501014718401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Дата
закінчення
Вид діяльності
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
1
2
3
4
5
Страхова дiяльнiсть у формi
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
добровiльного страхування вiд
546318
регулювання ринкiв
нещасних випадкiв
фiнансових послуг
Опис
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного медичного
страхування (безперервне
страхування здоров'я)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
здоров'я на випадок хвороби
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
наземного транспорту (крiм
залiзничного)
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
546319

Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546320
регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546321
регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546322
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
Страхова дiяльнiсть у формi
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
добровiльного страхування вiд
546323
регулювання ринкiв
вогневих ризикiв та ризикiв
фiнансових послуг
стихiйних явищ
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
Опис
продовження.
Страхова дiяльнiсть у формi
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
добровiльного страхування
546324
регулювання ринкiв
майна [крiм залiзничного,
фiнансових послуг
наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)]
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
Опис
продовження.
Страхова дiяльнiсть у формi
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
добровiльного страхування
546325
регулювання ринкiв
цивiльної вiдповiдальностi
фiнансових послуг
власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
первiзника)
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
Опис
продовження.
Страхова дiяльнiсть у формi
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
добровiльного страхування
546326
регулювання ринкiв
вiдповiдальностi перед третiми
фiнансових послуг
особами [крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту,
Опис

вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
водного транспорту
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового особистого
страхування вiд нещасних
випадкiв на транспортi
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового особистого
страхування працiвникiв
вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (к
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового авiацiйного
страхування цивiльної авiацiї
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi
суб'ктiв господарювання за
шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аврiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господар
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення,
випадкового пошкодження або
псування
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
медичних витрат
Опис

Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546327
регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546328
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546329
регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 29.03.2007 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 17.06.2010
Державна комiсiя з
546330
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 31.01.2006 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 30.06.2011
Державна комiсiя з
584541
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 09.06.2011 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АВ № 30.06.2011
Державна комiсiя з
584619
регулювання ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 09.06.2011 безстроковий, не потребує
продовження.

Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
сiльськогосподарської продукцiї
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
обов'язкового страхування
вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних
вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних
вантажiв
Опис
Страхова дiяльнiсть у формi
добровiльного страхування
фiнансових ризикiв

Опис

серiя АЕ №
284444

09.04.2014

Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї: з 01.04.2014 безстроковий, не потребує
продовження.
серiя АЕ № 09.04.2014
Нацiональна комiсiя, що
284443
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг

Строк дiї лiцензiї: з 01.04.2014 безстроковий, не потребує
продовження.
03.09.2015
Нацiональна комiсiя, що
здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг
Строк дiї лiцензiї необмежений. Не потребує продовження.
Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 03.09.2015 року №
2125 було прийнято рiшення про видачу Товариству безстрокової
лiцензii на провадження страхової дiяльностi у формi добровiльного
страхування фiнансових ризикiв.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боклан Оксана Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.06.2016, обрано 24.06.2019
9) Опис
24.06.2016 р. Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " АЕЛIТА" (надалi-Товариство)
було прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради Товариства Боклан Оксани
Миколаївни на посаду члена Наглядової ради (Протокол Позачергових Загальних Зборiв

Товариства № 3 - 2016 вiд 24.06.2016 р.). Пiдстава прийняття рiшення: переобрання складу
Наглядової ради Товариства. 24.06.2016 р. на засiданнi Наглядової Ради Товариства, у новому
складi, з числа членiв Наглядової ради було обрано Боклан Оксану Миколаївну Головою
Наглядової Ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради № 9-2016 вiд 24.06.2016 р.).
Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки. Посадова особа є акцiонером Товариста.
Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким володiє - посадова особа, - 9,501738%.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини, Боклан О.М., не має. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Камiнська Тетяна Йосипiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.06.2016, обрано 24.06.2019
9) Опис
24.06.2016 р., Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " АЕЛIТА" (надалi-Товариство),
було прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради Товариства Камiнської Тетяни
Йосипiвни на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Позачергових Загальних Зборiв
Товариства № 3 - 2016 вiд 24.06.2016 р.). Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки.
Посадова особа є акцiонером Товариств. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким
володiє - посадова особа, - 9,501738%. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини, Камiнська Т.Й., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не
надала.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мохонько Григорiй Олексiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Посадова особа не надала iнформацiю щодо iнших посад, якi вона обiймала протягом
останнiх п'яти рокiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.06.2016, обрано 24.09.2019
9) Опис
24.06.2016 р., Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ " АЕЛIТА" (надалi-Товариство),
було прийнято рiшення про обрання до складу Наглядової Ради Товариства Мохонько Григорiя
Олексiйовича на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Позачергових Загальних Зборiв
Товариства № 3 - 2016 вiд 24.06.2016 р.). Посадову особу було обрано строком на 3 (три) роки.
Посадова особа є акцiонером Товариств. Розмiр пакета акцiй Товариства (у вiдсотках), яким
володiє - посадова особа, - 8,994785 %. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини, Мохонько Г.О., не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не
надала.
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Топорков Юрiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Протягом останнiх п'яти рокiв Топорков Ю.С. обiймав наступнi посади: Начальник
фiнансового вiддiлу ПрАТ "СК "ФОРТЕ", Генеральний директор ТДВ "СК "АРГО",
Генеральний директор ТДВ "СК "АРСЕНАЛ ЛАЙФ".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.01.2016, обрано 25.11.2017
9) Опис
18.01.2016 р. Наглядовою радою ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб
емiтента, а саме: обрано на посаду Голови Правлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" Топоркова Юрiя
Сергiйовича, за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол №01-2016 вiд 18.01.2016
року). Строк, на який обрано посадову особу: з 19.01.2016 року до 25.11.2017 року. Пiдстава
прийняття такого рiшення: вакантнiсть посади. Посадова особа часткою у статутному капiталi
емiтента не володiє. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини
не має. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрова Анна Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iншi посади, якi Петрова А.А. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер,
заступник головного бухгалтера пiдприємства, фахiвець сектору обслуговування клiєнтiв
комерцiйного банку.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2014, обрано 26.11.2017
9) Опис
Наглядовою радою емiтента 26 листопада 2014 р., вiдповiдно до положень Статуту
емiтента прийнято рiшення про обрання строком на три роки Петрової Анни Анатолiївни на
посаду Члена Правлiння емiтента. Рiшення прийнято у зв'язку зi звiльненням особи, яка займала
цю посаду. Акцiї емiтента Петровiй А.А. не належать, вiдповiдно її частка в статутному капiталi
емiтента - 0 %. Згоди на розкриття паспортних даних Петрова А.А. не надала, непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiлько Лариса Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iншi посади, якi Мiлько Л.В. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний
бухгалтер, заступник головного бухгалтера пiдприємства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2014, обрано 26.11.2017
9) Опис
Наглядовою радою емiтента 26 листопада 2014 р., вiдповiдно до положень Статуту
емiтента, прийнято рiшення про обрання строком на три роки Мiлько Лариси Вiкторiвни на
посаду Члена Правлiння емiтента в порядку сумiщення посад. Рiшення прийнято у зв'язку зi
звiльненням особи, яка займала цю посаду. Акцiї емiтента Мiлько Л.В. не належать, вiдповiдно
її частка в статутному капiталi емiтента - 0 %. Згоди на розкриття паспортних даних Мiлько Л.В.
не надала, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Абрасiмов Андрiй Васильович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнша посада, яку Абрасiмов А.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: директор
пiдприємства.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.11.2014, обрано 26.11.2019
9) Опис
Позачерговими загальними зборами акцiонерiв емiтента 26 листопада 2014 р. прийняте
рiшення про обрання на посаду Ревiзора емiтента Абрасiмова Андрiя Васильовича строком на
п'ять рокiв. Ранiше, згiдно з рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв емiтента 18
сiчня 2014 р. було прийняте рiшення про припинення повноважень особи, яка обiймала посаду
Ревiзора, але її повноваження були продовженi до обрання загальними зборами емiтента нового
Ревiзора. Розмiр пакета акцiй емiтента, якi належать Абрасiмову А.В. - 621 проста iменна акцiя,
що складає 8,9948 % в статутному капiталi емiтента. Згоди на розкриття паспортних даних
Абрасiмов А.В. не надав, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрова Анна Анатолiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, фахiвець
сектору обслуговування масового сегменту контакт-центру банку, Заступник Головного
бухгалтера.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.02.2016, обрано безстроково
9) Опис
"19" лютого 2016 р. Наказом Голови Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА" Топорковим Ю.С. прийнято рiшення про
змiну складу посадових осiб емiтента, а саме: призначено на посаду Головного бухгалтера ПРАТ
"СК "АЕЛIТА" Петрову Анну Анатолiївну з "19" лютого 2016 року (Наказ №05-к вiд 19.02.2016
року). Пiдстава прийняття такого рiшення: заява Петрової А.А.
Посадова особа акцiями (часткою у статутному капiталi) емiтента не володiє.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Строк на який призначено посадову особу: безстроково.
Попереднi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: бухгалтер, фахiвець
сектору обслуговування масового сегменту контакт-центру банку, Заступник Головного
бухгалтера.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Боклан Оксана
Миколаївна
Мохонько
Григорiй
Олексiйович
Камiнська Тетяна
Йосипiвна

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
3
СТ 076365 05.12.2008
Оболонським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
СО 724000 22.11.2001
Святошинським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
СН 673318 23.12.1997
Ленiнградським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
656

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
9,501738

6
656

7
0

8
0

9
0

621

8,994785

621

0

0

0

656

9,501738

656

0

0

0

1 933

27,998261

1 933

0

0

0

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

чергові

позачергові
X
08.04.2016
100

Порядок денний позачергових Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту, порядку
проведення позачергових Загальних зборiв та порядку голосування.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових Загальних Зборiв.
3. Погодження вчинених значних правочинiв, що були укладенi Товариством.
4. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися, визначення їх характеру та сукупної граничної вартостi.
5. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийняття позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення.
6. Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
По першому питанню вирiшили:
1.1 Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Бутковська О.А.
Член Лiчильної комiсiї - Скоченко А.Ф.
1.2 Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборiв та порядок
голосування:
- Час на доповiдь - 10 хв.
- Час на запитання - 2 хв.
- Час на вiдповiдi - 5 хв.
- Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
- На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хв. Пiдсумки голосування оформлюються
протоколом лiчильної комiсiї.
- Голосування на Загальних зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос.
- Голосування зi всiх питань порядку денного здiйснюється вiдкрито шляхом
пiдняття карток голосування. Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту
складення протоколу про пiдсумки голосування.
По другому питанню вирiшили:
2.1 Обрати Головуючим Зборiв Педченко Р.П.
2.2 Обрати секретарем Абрасiмова А.В.
По третьому питанню вирiшили:
Затвердити значнi правочини, що були вчиненi, а саме: договори застави
майнових прав з ПАТ "Банк Iнвестицiй та Заощаджень" на загальну суму 52 470
000,00 грн. (п'ятдесят два мiльйони чотириста сiмдесят тисяч гривень 00 копiйок),
а також схвалити передачу в заставу ПАТ "Банк Iнвестицiй та Заощаджень"
майнових прав, що розмiщенi на депозитному (вкладному) та поточному
рахунках Товариства в ПАТ "Банк Iнвестицiй та Заощаджень".
По четвертому питанню вирiшили:
Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв 08.04.2016 року
до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбудуться
22.04.2016 року, вiдповiдно до наступних критерiїв:
А) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством: протягом
року:
господарськi договори;
договори страхування та перестрахування;
договори куплi-продажу цiнних паперiв;
фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення
права вимоги; переведення боргу, позики, догвори кредиту тощо).

Б) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 грн;
Надати Головi Правлiння Товариства повноваження з дати проведення цих
загальних зборiв 08.04.2016 року до дати проведення рiчних загальних зборiв
акцiонерiв, що вiдбудуться 22.04.2016 року, укладати значнi правочини, якщо
вони вiдповiдають встановленим вище критерiям.
Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна
премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних
паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими
договорами.
Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинiв
покласти на Загальнi Збори.
По п'ятому питанню вирiшили:
Голову правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича уповноваженою
особою, якiй надаються повноваження щодо здiйснення персонального
повiдомлення акцiонерiв про прийняттi Зборами рiшення.
По шостому питанню вирiшили:
Припинити повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Бутковської
О.А. та Скоченко А.Ф. пiсля оформлення лiчильної комiсiєю протоколу про
пiдсумки голосування.
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
22.04.2016
100

Порядок денний рiчних Загальних Зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження регламенту, порядку
проведення Рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування.
2. Обрання головуючого та секретаря Рiчних Загальних Зборiв.
3. Звiт Правлiння Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття
рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
4. Звiт Наглядової Ради Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради Товариства.
5. Звiт Ревiзора за результатми дiяльностi у 2015 роцi. Прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi.
7. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за результатами дiяльностi Товариства
у 2015 роцi. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
8. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк та перший
квартал 2017 року.
9. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної
вартостi.
10. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийняття Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Товариства рiшення.
11. Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
По першому питанню вирiшили:
1.1 Обрати Лiчильну комiсiю у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Бутковська О.А.
Член Лiчильної комiсiї - Скоченко А.Ф.
1.2 Затвердити наступний регламент, порядок проведення зборiв та порядок
голосування:

- Час на доповiдь - 10 хв.
- Час на запитання - 2 хв.
- Час на вiдповiдi - 5 хв.
- Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi.
- На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хв. Пiдсумки голосування оформлюються
протоколом лiчильної комiсiї.
- Голосування на Загальних зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один
голос.
- Голосування зi всiх питань порядку денного здiйснюється вiдкрито шляхом
пiдняття карток голосування. Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту
складення протоколу про пiдсумки голосування.
По другому питанню вирiшили:
2.1 Обрати Головуючим Зборiв Педченко Р.П.
2.2 Обрати секретарем Абрасiмова А.В.
По третьому питанню вирiшили:
Звiт правлiння за результатами дiяльностi у 2015 роцi затвердити. Вважати
дiяльнiсть Правлiння задовiльною.
По четвертому питанню вирiшили:
Звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi у 2015 роцi
затвердити. Вважати дiяльнiсть Наглядової Ради задовiльною.
По п'ятому питанню вирiшили:
Звiт Ревiзора за результатами дiяльностi у 2015 роцi затвердити. Вважати
дiяльнiсть Ревiзора задовiльною.
По шостому питанню вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за результатами дiяльностi 2015 роцi.
По сьомому питанню вирiшили:
За результатами 2015 року Товариство не отримало прибутку. Товариство має
збиток у розмiрi 504 тис. грн. У зв'язку iз чим дивiденди за пiдсумками 2015 року
не нараховувати та не сплачувати.
По восьмому питанню вирiшили:
Спрямувати зусилля на збiльшення кiлькостi клiєнтiв та надходження страхових
платежiв, подовжити спiвробiтництво з iншими страховиками у сферi
перестрахування страхових ризикiв.
Правлiнню постiйно здiйснювати:
- аналiз активiв Товариства, розробку стратегiї, направленої на бiльш ефективне
використання активiв;
- покращення координацiї дiй пiдроздiлiв;
- пiдвищення квалiфiкацiї (професiйної пiдготовки) спiвробiтникiв;
- забезпечення прозоростi i зрозумiлостi дiяльностi Товариства;
- донесення iнформацiї про послуги, якi надає Товариство, та про їх переваги до
якнайширшого загалу потенцiйних клiєнтiв Товариства.
По дев'ятому питанню вирiшили:
9.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть
вчинятися Товариством з дати проведення цих загальних зборiв 08.04.2016 року
до дати проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, що вiдбудуться
22.04.2016 року, вiдповiдно до наступних критерiїв:
А) Характер значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством: протягом
року:
господарськi договори;
договори страхування та перестрахування;
договори куплi-продажу цiнних паперiв;
фiнансовi договори (а саме: договори застави; поруки, гарантiї; вiдступлення
права вимоги; переведення боргу, позики, догвори кредиту тощо).
Б) Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом року не повинна перевищити 500 000 000,00 грн;

9.2. Надати Головi Правлiння Товариства повноваження протягом одного року з
дати цих загальних зборiв укладати значнi правочини, якщо вони вiдповiдають
встановленим вище критерiям.
9.3. Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартостi правочинiв для
договорiв страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартiсть
страхових та перестрахових послуг (страховий платiж та перестрахувальна
премiя), для господарських договорiв та договорiв купiвлi-продажу цiнних
паперiв - цiна договору, для фiнансових договорiв - сума зобов'язань за цими
договорами.
9.4. Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних
правочинiв покласти на Загальнi Збори.
По деятому питанню вирiшили:
Голову правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича уповноваженою
особою, якiй надаються повноваження щодо здiйснення персонального
повiдомлення акцiонерiв про прийняттi Зборами рiшення.
По одинадцятому питанню вирiшили:
Припинити повноваження лiчильної комiсiї Товариства у складi Бутковської О.А.
та Скоченко А.Ф. пiсля оформлення лiчильної комiсiєю протоколу про пiдсумки
голосування.

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

позачергові
X
24.06.2016
100

Порядок денний Загальних зборiв Товариства:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Затвердження регламенту, порядку проведення Позачергових Загальних Зборiв
та порядку голосування.
3.Обрання головуючого та секретаря Позачергових Загальних Зборiв.
4.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради
Товариства.
5.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства, затвердження умов
цивiльно-правових
договорiв,
трудових
договорiв
(контрактiв),
що
укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової
ради.
6.Внесення змiн до внутрiшнiх положень Товариства та/або затвердження їх нової
редакцiї.
7.Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА"
та/або затвердження його у новiй редакцiї.
8.Внесення та затвердження змiн до Статуту Товариства та затвердження його
нової редакцiї
9.Про визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються
повноваження щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про
прийняття Позачерговими Загальними Зборами акцiонерiв Товариства рiшення.
Проведення реєстрацiї змiн до Статуту.
10.Припинення повноважень лiчильної комiсiї.
По першому питанню вирiшили:
1.1.Обрати лiчильну комiсiю Товариства у наступному складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Данилова Т.А.,
член Лiчильної комiсiї - Бутковська О. А.
По другому питанню вирiшили:

2.1. Затвердити наступний регламент, порядок проведення Позачергових
Загальних зборiв та порядок голосування:
-Час на доповiдь - 10 хвилин;
-Час на запитання - 2 хвилини;
-Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
-Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй формi;
-На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються
протоколом лiчильної комiсiї;
-Голосування на Зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос, крiм
випадку кумулятивного голосування з питання №5 (в частинi обрання членiв
Наглядової ради), коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на
кiлькiсть членiв органу управлiння Товариства, що обираються, а акцiонер має
право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або
розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами;
-Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням
бюлетенiв для голосування. Рiшення Зборiв вважається прийнятим з моменту
складення протоколу про пiдсумки голосування та протоколу про пiдсумки
кумулятивного голосування вiдповiдно.
2.2.Затвердити визначений Наглядовою радою Товариства порядок та спосiб
засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного
голосування, а саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного
голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних
зборiв. Бюлетень засвiдчується пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою
Товариства. У разi недiйсностi бюлетеня на ньому робиться вiдповiдна позначка
про це з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть
бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
По третьому питанню вирiшили:
3.1. обрати Головуючим Позачергових Загальних Зборiв Педченка Р.П.
3.2. обрати Секретарем Позачергових Загальних Зборiв обрати Абрасiмова А.В.
По четвертому питанню:
4.1. Припинити повноваження Наглядової ради Товариства у повному складi, а
саме: Голови Наглядової ради - Комарової Олени Володимирiвни, члена
Наглядової ради - Педченка Романа Григоровича та члена Наглядової ради Шаравари Олександра Петровича.
4.2. Договори (контракти), якi були укладенi з Головою та членами Наглядової
Ради припинити у зв'язку iз припиненням їх повноважень.
По п'ятому питанню вирiшили:
5.1. обрати Наглядову раду Товариства в складi акцiонерiв Товариства:
- Боклан Оксана Миколаївна - Голова Наглядової ради;
- Камiнська Тетяна Йосипiвна - член Наглядової ради;
- Мохонько Григорiй Олексiйович - член Наглядової ради.
5.2. встановити, що умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з
головою та членами Наглядової ради, мають вiдповiдати Статуту та
законодавству;
5.3. встановити виконання повноважень голови та членiв Наглядової ради на
безоплатнiй основi;
5.4. уповноважити Голову Правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича
пiдписати вiд iменi Товариства договори, якi укладатимуться з головою та
членами Наглядової ради Товариства.
По шостому питанню вирiшили:
6.1. Внести змiни до внутрiшнiх положень Товариства, та затвердити їх в новiй
редакцiї, а саме: Положення про Загальнi Збори Товариства (Додаток 1),
Положення про Наглядову Раду Товариства (Додаток 2), Положення про
Правлiння Товариства (Додаток 3), Положення про Ревiзора Товариства (Додаток
4).

6.2. Внесення змiн до iнших внутрiшнiх положень Товариства вiдкласти до
наступних Загальних Зборiв Товариства.
По сьомому питанню вирiшили:
7.1. внести змiни до Кодексу корпоративного управлiння ПРАТ "СК "АЕЛIТА" та
затвердити його в новiй редакцiї.
По восьмому питанню вирiшили:
8.1. внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його в новiй редакцiї
(Додаток 6);
8.2. уповноважити Голову Правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича
пiдписати Статут Товариства в новiй редакцiї вiд iменi акцiонерiв Товариства.
По дев'ятому питанню вирiшили:
9.1. Визначити Голову Правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича
уповноваженою особою, якiй надаються повноваження щодо здiйснення
персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi Зборами рiшення.
9.2. Уповноважити Голову Правлiння Товариства Топоркова Юрiя Сергiйовича
провести державну реєстрацiї Статуту Товариства в новiй редакцiї з правом
передоручення цих повноважень iншим особам.
По деятому питанню вирiшили:
10.1. припинити повноваження Лiчильної комiсiї Товариства у складi голови
Лiчильної комiсiї Данилової Т.А. та члена Лiчильної комiсiї Бутковської О.А.
пiсля оформлення Лiчильною комiсiєю протоколу про пiдсумки голосування та
протоколу про пiдсумки кумулятивного голосування.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
15.01.2002

Опис
17.01.2003

Опис

24.07.2003

Опис

20.01.2004

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
10/1/02

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
516
516 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Акцiї першого випуску розподiленi мiж засновниками i сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. Акцiї не розповсюджувались шляхом
пiдписки, не купувались та не продавались на бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Наявнiсть мiжнародного
iдентифiкацiйного номеру випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №
3480-IV, що набрав чинностi 12.05.2006 р.
21/1/03
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
2 024
2 024 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного фонду, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та впровадження
нових послуг. Додатково випущено 1508 штук простих iменних акцiй на загальну суму 1508000 гривень. Акцiї другого випуску розподiленi мiж
акцiонерами i сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на
бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Привiлейованi акцiї не випускалися. Наявнiсть мiжнародного
iдентифiкацiйного номеру випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №
3480-IV, що набрав чинностi 12.05.2006 р.
357/1/03
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
4 648
4 648 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного фонду, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та впровадження
нових послуг. Додатково випущено 2624 штуки простих iменних акцiй на загальну суму 2624000 гривень. Третiй випуск акцiй здiйснено за
рахунок реiнвестицiї дивiдендiв. Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржах, фактiв
лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Привiлейованi акцiї не випускалися. Наявнiсть мiжнародного iдентифiкацiйного номеру
випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, що набрав чинностi
12.05.2006 р.
27/1/04
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
6 448
6 448 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталуу, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та
впровадження нових послуг. Додатково випущено 1800 штук простих iменних акцiй на загальну суму 1800000 гривень. Акцiї четвертого
випуску розподiленi мiж акцiонерами i сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю. Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не

01.07.2004

Опис

08.12.2004

Опис

23.01.2008

Опис

15.05.2009

Опис

купувалися та не продавалися на бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Привiлейованi акцiї не випускалися.
Наявнiсть мiжнародного iдентифiкацiйного номеру випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд
23.02.2006 р. № 3480-IV, що набрав чинностi 12.05.2006 р.
358/1/04
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
6 799
6 799 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталуу, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та
впровадження нових послуг. Додатково випущено 351 штука простих iменних акцiй на загальну суму 351000 гривень. П'ятий випуск акцiй
здiйснено за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв. Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржах,
фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Привiлейованi акцiї не випускалися. Наявнiсть мiжнародного iдентифiкацiйного
номеру випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. № 3480-IV, що набрав
чинностi 12.05.2006 р.
719/1/04
Державна комiсiя з
"-"
Акція проста Бездокумент
1 000
6 904
6 904 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та впровадження
нових послуг. Додатково випущено 105 штук простих iменних акцiй на загальну суму 105000 гривень. Акцiї шостого випуску розподiленi мiж
акцiонерами i сплаченi повнiстю за номiнальною вартiстю; Акцiї не розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на
бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Привiлейованi акцiї не випускалися. Наявнiсть мiжнародного
iдентифiкацiйного номеру випуску цiнних паперiв введено Законом України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №
3480-IV, що набрав чинностi 12.05.2006 р.
205/1/08
Державна комiсiя з
UA4000038723 Акція проста Бездокумент
1 287
6 904
8 885 448
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та впровадження
нових послуг. Сьомий випуск акцiй здiйснено за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй, що склала 1
287 гривень на загальну суму 1 981 448 гривень, та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. Акцiї не
розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Привiлейованi акцiї не випускалися.
133/1/09
Державна комiсiя з
UA4000038723 Акція проста Бездокумент
1 357
6 904
9 368 728
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу, пiдвищення платоспроможностi емiтента, збiльшення об'єму дiючих та впровадження
нових послуг. Воcьмий випуск акцiй здiйснено за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом збiльшення номiнальної вартостi акцiй, що склала 1
357 гривень на загальну суму 483280 гривень, та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. Акцiї не
розповсюджувались шляхом пiдписки, не купувалися та не продавалися на бiржах, фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Привiлейованi акцiї не випускалися.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
315
311
0
0
19
15
0
0
0
0
296
296
0

0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
315
311
0
0
19
15
0
0
0
0
296
296
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
315
311
0
0
315
311
Строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв, згiдно
з наказом про облiкову полiтику емiтента, встановлюються за групами
для кожного виду окремо, а саме: машини та обладнання - 5 рокiв;
транспортнi засоби - 5 рокiв; iншi основнi засоби - 4-8 рокiв.
Межа суттєвостi для визнання придбаних активiв у складi основних
засобiв становить 6500,00 грн.
При здiйсненнi облiку основних засобiв застосовується прямолiнiйний
метод нарахування амортизацiї. Первiсна вартiсть основних засобiв 563 тис. грн., ступiнь їх використання - 100%, ступiнь їх зносу - 45%.
Сума нарахованого зносу основних засобiв - 252 тис. грн., за звiтний
перiод - 4 тис. грн. Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 3 тис.
грн., нарахований знос 100% в мiсяцi введення в експлуатацiю - 3 тис.
грн.
Основнi засоби належать емiтенту на правi власностi, у заставу не
наданi, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв'язку iз
консервацiєю або реконструкцiєю або вилученням з експлуатацiї для
продажу. Емiтент не обмежений у володiннi, користуваннi та
розпорядженнi власними основними засобами. Обмежень на
використання майна емiтента немає.

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

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

Вид інформації

1
18.01.2016
18.02.2016
19.02.2016
24.06.2016

2
19.01.2016
18.02.2016
19.02.2016
24.06.2016

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
3
2
2
2015
1
0
3
2014
4
3
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства

Ні
X
X
X
X

Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками
акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж
10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж
10 відсотками акцій

(осіб)
3
3
0
0
0
3
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
Наглядова рада самооцiнку не проводила.
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський

Ні
X
X

З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
В Наглядовiй радi комiтети не створювались
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

X
X

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
X
Інше
(запишіть)

Ні
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)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

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 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 0
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
так
ні
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
так
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
так
ні
ні
ні
конфлікт інтересів
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
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
В Товариствi також затверджено Положення про внутрiшнiй аудит,
Інше (запишіть)
Кодекс корпоративного управлiння.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
так
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
так
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
так
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
так
ні
так
так
ні
їх проведення
Розмір винагороди
ні
ні
так
так
ні
посадових 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
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
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
Інше
(запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X

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

X
X

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років
Не визначились
X
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу 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) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 24.06.2016; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: iнформацiя оприлюднено на загальних зборах акцiонерiв та розмiщено на сайтi

емiтента
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:
Положення Кодексу корпоративного управлiння дотримуються у повному обсязi. Текст Кодексу
розмiщено на сайтi емiтента (http:/www.aelite.com.ua/korp). Вiдхилення протягом року - вiдсутнi.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Метою дiяльностi фiнансової установи є досягнення економiчних i соцiальних результатiв,
задоволення потреб суспiльства, юридичних осiб та громадян у його послугах та задоволення
особистих економiчних та соцiальних потреб акцiонерiв i працiвникiв фiнансової установи
шляхом систематичного здiйснення власної господарської дiяльностi, спрямованої на одержання
прибутку та наступного його розподiлу мiж акцiонерами.
Предметом дiяльностi фiнансової установи є:
- страхування;
- перестрахування;
- спiвстрахування;
- фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням;
- надання послуг з страхування для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод;
- надання послуг (виконання робiт), безпосередньо пов'язаних iз страхуванням;
- будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб;
- iнша дiяльнiсть, не заборонена законодавством України.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Власниками Товариства вiдповiдно до реестру акцiонерiв є фiзичнi особи. Жодна з них не є
власником iстотної участi, не є власником 10 або бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Протягом 2016 року фiнансовою установою не зафiксовано фактiв порушення членами
виконавчого органу, членами наглядової ради фiнансової установи внутрiшнiх правил, що
призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг.
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 2016-го року органами державної влади було застосовано наступнi заходи впливу до
Товариства:
1) Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходу впливу до Приватного
акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Аелiта"" №2053 вiд 30.08.2016р., яке в повному
обсязi
виконано Товариством.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
Система управлiння ризиками розроблена та закрiплена у внутрiшнiх документах Товариства.
У Товариствi розроблено Положення про стратерiю управлiння ризиками ПРИВАТНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА". Дане положення
затверджено рiшенням Правлiння Товариства.
Функцiї щодо управлiння ризикiв виконує фахiвець вiдповiдальний, за оцiнку ризикiв.
Повноваження фахiвця, вiдповiдального за оцiнку ризикiв визначенi Посадовою iнструкцiєю.
Метою введеної в Товариствi системи управлiння ризиками є уникнення i мiнiмiзацiя ризикiв,
пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариства. Ключовими цiлями
Товариства в галузi управлiння ризиками є : - своєчасна адаптацiя Товариства до змiн у
внутрiшньому i зовнiшньому середовищi; забезпечення ефективного функцiонування , його
стiйкостi i перспектив розвитку. Пiдходами, якими керується Товариство в галузi управлiння
ризиками, є вiдповiднiсть вимогам i стандартам чинного законодавства України. Вiдповiдно до
затвердженого в Товариствi Положення "Про стратегiю управлiння ризиками", управлiння
ризиками складається iз наступних компонентiв: визначення цiлей, виявлення ризикiв, оцiнка
ризикiв, вплив на ризик (управлiння ризиком), контроль ризикiв i методiв управлiння ними,
аналiз результатiв i коригування пiдходiв в управлiннi ризиками.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Вiдповiдно до ст. 15-1 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання
фiнансових послуг" Товариством було затверджено "Положення про внутрiшнiй аудит", обрано
особу, яка проводить внутрiшнiй аудит.
Вiдповiдно до "Положення про внутрiшнiй аудит" головою правлiння затверджено План
перевiрок фiнансової установи внутрiшнiм аудитором на 2016 рiк.
Протягом 2016 р., особою, яка проводить внутрiшнiй аудит, було проведено перевiрки всiх
структурних пiдроздiлiв фiнансової установи. За результатами перевiрок складенi вiдповiднi
звiти. Результати перевiрок, що зазначенi у звiтах розглянутi на засiданнях правлiння.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом 2016 року активи, ринкова вартiсть яких становить бiльше 10 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi фiнансової установи, не вiдчужувалися.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Протягом 2016 року не вiдбулося купiвлi-продажу активiв, вартiсть яких перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi фiнансової установи.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Фiнансова установа не входить до жодної промислово-фiнансової групи.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
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)
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
скарги, що надходять вiд споживачiв фiнансових послуг, реєструються у Журналi
реєстрацiї вхiдної кореспонденцiї фiнансової установи.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
у фiнансовiй установi не призначено окремого працiвника, який уповноважений
розглядати скарги. Скарги пiсля реєстрацiї надаються головi правлiння (або його заступнику у
разi вiдсутностi першого) та передаються на розгляд у вiдповiднi вiддiли в залежностi вiд сутi
скарги. Вiдповiдi на скарги пiдписуються головою правлiння (або його заступником у разi
вiдсутностi першого)
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
протягом 2016 року скарг вiд споживачiв фiнансових послуг до фiнансової установи не
надходило
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
протягом 2016 року до фiнансової установи не надходило позовiв стосовно договорiв
страхування.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Аудиторський звiт
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
Товариством не замовлявся
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
,
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
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
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
Думка аудитора

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"
м.Київ, Печерський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2017

за ЄДРПОУ

31351587

8038200000
Територія
за КОАТУУ
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
230
вова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
65.12
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 9
Адреса, телефон: 03141 м.Київ, м. Київ вул. Солом'янська, 33, група примiщень 23, (044)594 74 61
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

401
403
(2)
0
315
563
( 248 )
0
0
(0)
0
0
(0)

370
403
( 33 )
0
311
566
( 255 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

13 547
0
0
0
0

120 000
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
14 263

0
120 681

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

52
52
0
0
0
0
0
0

52
52
0
0
0
0
0
0

1125

20 306

58 728

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

0
0
0
142
0
18 495
38 980
50 231
0
50 231
0
28 303

0
0
0
0
0
98 072
12 014
82 063
0
82 063
0
26

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
28 303
0
0
156 509

0
0
26
0
0
250 955

1200

0

0

1300

170 772

371 636

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

9 369
0
9 349
0
0
0
7 382
-873
(0)
(0)
0
25 227

9 369
0
89 285
0
0
0
7 382
-869
(0)
(0)
0
105 167

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
35 229

0
0
0
0
0
0
0
0
195 825

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
751
34 478
0
0
0
0
35 229

0
105 731
90 094
0
0
0
0
195 825

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
0
1 912
1 912
0
0
0
0
0
73 303
0
0
0
35 101
110 316

0
0
144
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 500
70 644

1700

0

0

1800
1900

0
170 772

0
371 636

Керівник

Хромченков Iлля Володимирович

Головний бухгалтер

Петрова Анна Анатолiївна

КОДИ
Дата
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"

за ЄДРПОУ

31351587

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

1 057 316
1 151 231
( 10 023 )
55 615

7 507
150 812
( 137 323 )
34 196

2014

-28 277

28 214

2050
2070

( 599 202 )
( 252 )

( 106 )
( 103 )

2090

457 862

7 298

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-104 981
-104 981
0
0

-673
-673
0
8 703

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 1 875 )
( 274 973 )
( 72 931 )

( 855 )
( 4 589 )
( 8 664 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

3 102

1 220

2195
2200
2220

(0)
0
5 439

(0)
0
190

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

0
0
(0)
(0)
(0)
0

0
0
(0)
(0)
(0)
0

2290

8 541

1 410

2295
2300

(0)
-8 537

(0)
-1 914

2305

0

0

2350

4

0

2355

(0)

( 504 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
79 936
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
9 270
0
0

0

0

0
79 936

0
9 270

(0)

(0)

79 936
79 940

9 270
8 766

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
0
Витрати на оплату праці
2505
183
Відрахування на соціальні заходи
2510
40
Амортизація
2515
38
Інші операційні витрати
2520
948 720
Разом
2550
948 981
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
6 904
1
1,000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
152
56
83
13 923
14 214
За аналогічний
період
попереднього
року
4
6 904
73
73,000000

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Хромченков Iлля Володимирович

Головний бухгалтер

Петрова Анна Анатолiївна

КОДИ
Дата
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"

за ЄДРПОУ

31351587

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття

1
I. 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 отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
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
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
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

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
26 038
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
1 106 056
0
0

0
0
0
150 812
0
0

3100
3105
3110
3115
3116

( 929 424 )
( 183 )
( 40 )
( 10 340 )
( 10 304 )

( 29 522 )
( 153 )
( 56 )
( 1 936 )
( 1 914 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 252 )

( 103 )

3155
3190
3195

(0)
( 96 819 )
68 998

(0)
( 64 076 )
81 004

3200

5 300

72 171

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

190
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 42 466 )
(0)
(0)
(0)

( 106 121 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-37 166

(0)
-33 760

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
31 832
50 231
0
82 063

(0)
0
47 244
2 987
0
50 231

Керівник

Хромченков Iлля Володимирович

Головний бухгалтер

Петрова Анна Анатолiївна

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"

Підприємство

Дата

КОДИ
02.04.2017

за ЄДРПОУ

31351587

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
9 369
0

4
9 349
0

5
0
0

6
7 382
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-873
0

4010
4090
4095

0
0
9 369

0
0
9 349

0
0
0

0
0
7 382

4100

0

0

0

4110

0

79 936

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
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ПРИМIТКИ ДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЕЛIТА"
За 2016 рiк станом на 31.12.2016 року, складеної у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ)
Повний комплект фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "Аелiта" (надалi за текстом -ПрАТ) за 2016
рiк, станом на 31.12.2016 року, складається з наступних компонентiв:
1.
2.
3.
4.
5.

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС);
ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ;
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI;
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ;
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI.

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "Аелiта" пiдготовлена у вiдповiдностi до принципiв та вимог,
встановлених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

Представлення товариства
ПрАТ "СК "Аелiта"
Україна, 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33, група примiщень № 23

Валюта представлення - українська гривня, одиниця вимiру - тисяча гривень (тис. грн.).
Керiвництво в своїх оцiнках, представлених у фiнансовiй звiтностi ПрАТ, керується очiкуванням
подальшої безперервної дiяльностi товариства.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ пiдготовлена (крiм Звiту про рух грошових коштiв) за методом
нарахування, з врахуванням концепцiї спiввiдношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ 1).
На думку керiвництва, складений комплект фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "АЕЛIТА"
достовiрно представляє фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових
коштiв ПрАТ та вiдповiдає МСФЗ в усiх суттєвих аспектах.
Принципи облiкової полiтики
Принципи облiкової полiтики, що використанi при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi,
представленi нижче.
Страховi премiї
Валовi премiї пiдписанi складаються з усiх сум премiй за страховими контрактами та є мiрою
продажiв. Валовi премiї, пiдписанi за короткостроковими страховими контрактами, включають
валову суму до сплати власником страхового полiсу за контрактом, а також премiї за весь перiод
ризику, покритого контрактом, який укладений протягом облiкового перiоду, незалежно вiд
того, ви пiдлягають вони сплатi у повному обсязi в цьому облiковому перiодi. Валовi премiї
пiдписанi визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває
чинностi. Премiї за короткостроковими страховими контрактами визнаються у складi доходу
протягом строку дiї контракту пропорцiйно сумi забезпеченого страхового покриття. Частка
премiй, пiдписаних за чинними контрактами, яка вiдноситься до ризику, що не сплинув станом
на кiнець звiтного перiоду, вiдноситься на майбутнi перiоди та облiковується як резерв
незароблених премiй.
Премiї, переданi у перестрахування включають усi премiї, якi сплаченi або пiдлягають сплатi за
договорами вихiдного перестрахування, укладеними компанiєю. 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 до сплати за короткостроковими
страховими контрактами облiковуються як премiї перестрахування, переданi на дату
виникнення вiдповiдальностi з перестрахування, i включають загальну суму премiй до сплати за
весь перiод покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинностi в
облiковому перiодi. Премiї, переданi у перестрахування, визнаються у складi витрат
пропорцiйно тому, як скорочується перiод перестрахованих ризикiв.
Страховi виплати

Страховi виплати включають страховi виплати власникам страхових полiсiв. Суми, що
пiдлягають вiдшкодуванню за регресами та реалiзацiєю пошкодженого майна, що вiдiйшло до
страховика, вiднiмаються вiд валової суми страхових виплат у Звiтi про фiнансовий результат
(Звiтi про прибутки i збитки). Валова сума страхових виплат визнається у тому перiодi, в якому
вони виникають, на основi розрахункових зобов'язань з компенсацiї, що пiдлягає виплатi
власнику страхового полiса або третiй особi. Якщо сума страхової виплати визначена i пiдлягає
сплатi, валова сума страхових виплат облiковується у складi витрат разом iз вiдповiдною сумою
кредиторської заборгованостi перед власниками страхових полiсiв з одночасним зменшенням
резерву збиткiв за цими виплатами.
Аквiзицiйнi витрати
Аквiзицiйнi витрати включають витрати, пов'язанi з укладанням нових та поновленням
iснуючих страхових контрактiв. При початковому визнаннi змiннi аквiзицiйнi витрати за
страховими контрактами капiталiзуються компанiєю у вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних
витратах та амортизуються вiдповiдно до доходу, визнаного за такими страховими контрактами.
Усi iншi витрати, пов'язанi з новими або поновленими контрактами, якi не змiнюються у прямiй
залежностi вiд придбання нових або поновлення iснуючих страхових контрактiв, вiдносяться на
витрати у момент їх виникнення.
Страховi резерви
Страховi резерви компанiї включають:
"
резерв незароблених премiй;
На кiнець кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює адекватнiсть своїх визнаних страхових
резервiв (зобов'язань), використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за
своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових
резервiв компанiї (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та
вiдповiдних нематерiальних активiв) є неадекватною в контекстi очiкуваних майбутнiх
грошових потокiв, нестача повнiстю визнається у прибутку чи збитку звiтного перiоду.
Частки перестраховикiв у страхових резервах (зобов'язаннях) визнаються як активи
перестрахування. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об'єктивнi
свiдчення того, що кориснiсть активiв перестрахування зменшилася. Кориснiсть активу
перестрахування зменшується, якщо:
є об'єктивне свiдчення того, що внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля первiсного визнання
активу перестрахування, компанiя може не отримати всi суми, якi повиннi їй сплачуватися за
умовами контракту; та
вплив такої подiї на суми, якi отримає компанiя вiд перестраховика, можна достовiрно
оцiнити.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
Фiнансовi активи, доступнi для продажу, визнаються коли компанiя стає стороною за договором
у вiдношеннi таких активiв. Первiсна їх оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, до якої
додаються витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання фiнансових активiв.
Справедлива вартiсть визначається на базi котирувальної ринкової цiни. Якщо фiнансовий актив
не має котирувань, то такий фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю, яка
базується на результатах нещодавнього продажу непов'язаним третiм сторонам, або шляхом
розрахунку дисконтованих грошових потокiв (лише для боргових цiнних паперiв). Виняток
складають iнвестицiї в iнструменти власного капiталу, за якими вiдсутнi котирувальнi ринковi
цiни на активному ринку та чия справедлива вартiсть не може бути надiйно оцiнена, а також

пов'язанi з ними похiднi iнструменти, якi оцiнюються за собiвартiстю. Проценти за фiнансовими
активами, доступними для продажу, розрахованi за
методом ефективної ставки,
вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати (Звiтi про прибутки та збитки) за статтею
"Процентнi доходи". Дивiденди за доступним для продажу iнструментом власного капiталу
визнаються як прибуток, коли встановлено право компанiї на отримання платежу.
Змiни справедливої вартостi вказаної категорiї фiнансових активiв вiдображаються в iншому
сукупному прибутку (та, вiдповiдно, у власному капiталi) у тому перiодi, у якому вони
виникли. Якщо зменшення справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу
визнано в iншому сукупному прибутку та є об'єктивне свiдчення зменшення корисностi активу,
кумулятивний збиток, який був визнаний в iншому сукупному прибутку, виключається з
власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслiдок перекласифiкацiї
в сумi, яка дорiвнює рiзницi мiж вартiстю його придбання i поточною справедливою вартiстю, за
вирахуванням збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу, ранiше визнаного у
прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструмента,
класифiкованого як доступний для продажу, збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно
пов'язаним iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, то збиток
вiд зменшення корисностi сторнується i визнається у прибутку чи збитку. Збитки вiд зменшення
корисностi iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, визнанi в прибутку чи збитку, не
сторнуються.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли
компанiя стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до
цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива
вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою
собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату компанiя оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням
збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi
зменшується i це зменшення може бути об'єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля
визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi
сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує
суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату
сторнування. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим
методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi компанiї.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли компанiя становиться стороною за
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка
здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об'єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об'єктивних
свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до
погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями,

утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових
потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається
витратами звiтного перiоду.
Основнi засоби
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
"
земельнi дiлянки;
"
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
"
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
"
транспортi засоби;
"
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
"
iншi основнi засоби;
"
iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з об'єктом,
надiйдуть в компанiю, i собiвартiсть об'єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об'єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування
та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об'єкта та вiдновлення територiї,
зобов'язання за якими компанiя на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу.

Нематерiальнi активи

Нематерiальнi активи - немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають
внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути
вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть
активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна
оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених
збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються
один раз на рiк.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанiї формуються як сума поточних податкових витрат,

розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства.
Забезпечення
Забезпечення визнаються компанiєю, якщо
компанiя має теперiшню заборгованiсть внаслiдок минулої подiї;
ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi
втiлюють в собi економiчнi вигоди;
суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити.
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
Запаси
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв
включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час
доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В
Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою iз двох величин:
первiсною вартiстю або вартiстю реалiзацiї. Уцiнки вiдображаються шляхом створення резерву
пiд знецiнення запасiв. Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент
придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної
iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.

Принципи оцiнки за справедливою вартiстю
Компанiя класифiкує оцiнки за справедливою вартiстю за допомогою iєрархiї справедливої
вартостi:
1)
рiвень 1: цiни котирувань на активних ринках для iдентичних активiв або зобов'язань;
2)
рiвень 2: вхiднi данi, iншi нiж цiни котирувань, що увiйшли у рiвень 1, якi
спостерiгаються для активiв або зобов'язань або прямо, або опосередковано;
3)
рiвень 3: вхiднi данi активiв або зобов'язань, що не ?рунтуються на даних ринку, якi
можна спостерiгати.
Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання є
цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi та вiдображають фактичнi
й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. Справедлива вартiсть
визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим продавцем в
операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового
iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за
якою вiдбулась би операцiя з цим iнструментом на кiнець звiтного перiоду на
найсприятливiшому активному ринку, до якого компанiя має безпосереднiй доступ.
Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, компанiя визначає справедливу
вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх
ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони
доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi
дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою
була б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних
мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв
оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше - данi,

специфiчнi для компанiї). Перiодично компанiя обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх на
об?рунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими
самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв базується на наведених далi чинниках:
вартiсть грошей у часi;
кредитний ризик;
цiни на валютних бiржах;
товарнi цiни;
цiни на iнструменти капiталу;
волатильнiсть;
ризик дострокового погашення та ризик вiдмови;
витрати на обслуговування фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.
Непередбаченi активи та зобов'язання
Станом на 01 сiчня 2016 року та 31 грудня 2016 року компанiя не мала непередбачених активiв
та зобов'язань, iнформацiя про яких повинна розкриватися в фiнансовiй звiтностi, вiдповiдно до
МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи".
Подiї пiсля дати балансу
Пiсля 31 грудня 2016 року подiй, якi б суттєво вплинули на показники фiнансової звiтностi
компанiї або потребували б окремого висвiтлення, не вiдбулося.
Управлiння ризиками
Згiдно з вимогами пунктiв 38, 39 МСФЗ 4 "Страховi контракти", МСФЗ 7 "Фiнансовi
iнструменти: розкриття iнформацiї", компанiя розкриває:
цiлi, полiтики та процедури управлiння ризиками, якi виникають внаслiдок страхових
контрактiв, та методи, якi використовуються для управлiння цими ризиками.
iнформацiю про страховий ризик, включаючи концентрацiю страхового ризику, чутливiсть до
страхового ризику, динамiку страхових виплат;
iншi ризики, розкриття яких вимагається.
Найбiльшi ризики в областi страхування пов'язанi з прийняттям страхових ризикiв i виконанням
зобов'язань стосовно укладених страхових договорiв. Крiм цього, страховик наражається на
iнвестицiйнi ризики, пов'язанi з необхiднiстю покривати технiчнi резерви активами, вкладеними
в рiзнi фiнансовi iнструменти, а також iншi: ринковi ризики, кредитнi ризики, ризики
лiквiдностi.
Керiвництво компанiї визначило ризики i розробило процедури з управлiння ними.
Страховi ризики - найпоширенiшi ризики, з якими компанiя стикається щодня. Ризики за
договорами страхування, iншого нiж страхування життя, зазвичай є покритими протягом одного
року. Стратегiя страхування має на метi забезпечити оптимальну диверсифiкацiю застрахованих
ризикiв за категорiями та сумами ризику. Розрахунок тарифiв i цiн на страховi продукти
вiдображає нинiшнi ринковi умови i покриває найiмовiрнiшi припущення, необхiднi для
коригування майбутнiх результатiв. Дотримання цього контролюється керiвництвом на
безперервнiй основi. Угоди, якi вимагають спецiального дозволу, є предметом особливої уваги
Керiвництва Компанiї. Наступний опис дає коротку оцiнку головних страхових продуктiв
Компанiї i способiв, за допомогою яких вона управляє пов'язаними ризиками.
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв.

Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли внаслiдок:
тимчасової втратi загальної працездатностi;
стiйкiй втратi працездатностi (встановлення групи iнвалiдностi);
смертi Застрахованої особи.
Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi Правил, є нещасний
випадок, який стався iз Застрахованою особою.
Пiд нещасним випадком вважають раптову, випадкову, короткочасну подiю, що фактично
вiдбулася i внаслiдок якої настав розлад здоров'я (травматичне ушкодження, випадкове гостре
отруєння отруйними рослинами, хiмiчними речовинами (промисловими або побутовими),
недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової токсикоiнфекцiї (сальмонельозу,
дизентерiї та т.iн.), лiками, захворювання клiщовим енцефалiтом (енцефаломiєлiтом) або
полiомiєлiтом) Застрахованої особи або її смерть.
Найбiльшi збитки з'являються у разi стiйкої втрати працездатностi (встановлення групи
iнвалiдностi) та смертi Застрахованої особи.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування.
Страховий тариф розраховується шляхом множення базової рiчної тарифної ставки на
поправочнi коефiцiєнти, що враховують рiвень ризику i умови договору страхування.
Для врахування рiвня ризику за договором страхування iстотнi обставини, якi мають суттєве
значення для оцiнки ризику, за якими встановленi вiдповiднi поправочнi коефiцiєнти до
базового тарифу.
Якщо декiлька iстотних обставин мають рiзний рiвень ризику, вибирається група з бiльшим
ризиком. При цьому враховується iнтенсивнiсть дiї того чи iншого фактору (час перебування на
роботi з пiдвищеним рiвнем ризику, частота занять спортом, група спортивного рiвня та iншi).
При оцiнцi iнших умов договору страхування (кiлькiсть застрахованих осiб за одним договором,
порядок i термiни сплати страхових платежiв, повний чи вибiрковий склад страхових ризикiв i
виключень iз страхових випадкiв, розмiр страхової суми за однiєю застрахованою особою i т. i.)
тариф коригується шляхом застосування поправочних коефiцiєнтiв.
Страхування наземного транспорту.
Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли в разi пошкодження, повної загибелi
або втрати застрахованого транспортного засобу (додаткового обладнання до нього) в цiлому,
або окремих його деталей та частин внаслiдок таких подiй:
Дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
Пожежi, вибуху або самозаймання (при наявностi лiцензiї на добровiльне страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ);
Стихiйного лиха (при наявностi лiцензiї на добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ), влучення камiння, падiння дерев, iнших предметiв, зiткнення з
тваринами;
Протиправних дiй третiх осiб;
Незаконного заволодiння транспортним засобом.
Найбiльшi збитки з'являються у разi викрадення транспортного засобу або в разi його
повного знищення.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. Страховий
тариф визначається за базових тарифiв, обчислених актуарно, та конкретний розмiр страхового
тарифу визначається в договорi страхування за згодою сторiн i встановлюється з урахуванням
рiвня ризику i умов договору страхування шляхом використання поправочних коефiцiєнтiв до
базового тарифу.
При визначеннi страхового тарифу по кожному ризику в залежностi вiд факторiв, що впливають
на цей ризик та в залежностi вiд результатiв страхування транспортних засобiв конкретного
Страхувальника за пiдсумками минулих страхових перiодiв Страховик має право застосовувати

для нього знижки або надбавки до тарифу шляхом використання поправочних коефiцiєнтiв.
Добровiльне страхування майна.
Страхування покриває наступнi ризики: заливання, крадiжки, пограбування (розбою) в межах
мiсця страхування, пограбування (розбою) пiд час перевезення до мiсця страхування або з мiсця
страхування, вандалiзму.
При страхуваннi приватного нерухомого майна найчастiше зустрiчаються ризик заливання та
крадiжки.
Зазвичай про вимоги зi страхування майна страхувальники заявляють негайно, i вони можуть
бути врегульованi без затримок.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування.
При визначеннi розмiру страхового платежу, який пiдлягає сплатi за Договором страхування,
Компанiя використовує обчисленi актуарно страховi тарифи, якi встановлюють середнiй розмiр
страхового платежу з одиницi страхової суми.
Конкретний розмiр страхового тарифу визначається в Договорi страхування за згодою сторiн i
встановлюється з урахуванням рiвня ризику i умов договору страхування шляхом використання
поправочних коефiцiєнтiв до страхового тарифу.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi дiяльностi Страхувальника,
виду предметiв договору страхування, мiсцезнаходження i призначення майна, строку
експлуатацiї, наявностi охорони, сигналiзацiї, металевих дверей, грат на вiкнах, iнших засобiв
безпеки, розмiру максимально можливого збитку, та iнших суттєвих в кожному конкретному
випадку факторiв доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.
Компанiя при встановленнi страхового тарифу повинна враховувати iншi умови договору
страхування: розмiр i вид франшизи, порядок i строки сплати страхових платежiв, повне чи
вибiркове охоплення предмету договору страхування, повний чи вибiрковий склад страхових
ризикiв, вид страхової вартостi, страхування на повну або часткову вартiсть i т.i. шляхом
застосування поправочних коефiцiєнтiв.
Компанiя контролює i реагує на змiни загальної економiчної та комерцiйної ситуацiї, в якiй вона
працює, готова для внесення необхiдних змiн до Правил страхування.
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли в разi пожежi, удару блискавки, вибуху,
урагану, дощової води, повенi, зсуву, землетрусу.
Найбiльшi збитки з'являються у разi пожежi та вибуху.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування. Страховий
тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочнi
коефiцiєнти, що враховують ступiнь ризику i умови договору страхування.
При проведенi оцiнки конкретного ризику з урахуванням галузi дiяльностi Страхувальника,
виду будiвель i споруд(дерев'янi, металевi, мiшанi, залiзобетоннi, кам'янi), пожежонебезпечностi
майна (нафтопродукти, хiмiчнi, газовi продукти, iншi продукти, якi легко запалюються),
мiсцезнаходження майна, що страхується, призначення майна, строку експлуатацiї, вiдстанi до
найближчої пожежної частини, наявностi пожежної сигналiзацiї, розмiру максимально
можливого збитку та iнших суттєвих в кожному конкретному випадку факторiв доцiльне
використання поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.
Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Страхування вантажiв та багажу покриває ризики, якi виникли в разi ушкодження, крадiжки чи
повної загибелi всього чи частини вантажiв або багажу, що сталися з будь-якої причини: вогню,

вибуху, стихiйного явища (повiнь, буря, ураган, смерч, цунамi, шторм, злива, град, обвал,
лавина, зсув, вихiд ?рунтових вод, паводок, затоплення, сель, удар блискавки, просадка ?рунту,
землетрус) при наявностi лiцензiї на добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ, катастроф, зiткнення транспортних засобiв мiж собою або удару їх в непорушнi
предмети, посадки судна на мiлину, провалу мостiв, пiдмокання забортною водою, а також
внаслiдок дiй, прийнятих для рятування майна або гасiння пожежi.
Найбiльшi збитки з'являються у разi повної загибелi всього вантажу або багажу.
При визначеннi розмiру страхового платежу, який пiдлягає сплатi по Договору страхування,
Страховиком використовуються обчисленi актуарно страховi тарифи, якi встановлюють
середнiй розмiр страхового платежу з одиницi страхової суми.
Конкретний тариф за договором страхування встановлюється шляхом множення страхового
тарифу, розрахованого актуарно, на поправочнi коефiцiєнти, що враховують рiвень ризику i
особливi умови договору страхування.
При оцiнцi рiвня конкретного ризику рекомендується використовувати поправочнi коефiцiєнти,
що враховують вiдстань транспортування, вид транспорту (автомобiльний, водний, залiзничний,
авiацiйний) вартiсть i вид вантажу (метали та вироби з них, насипнi i наливнi вантажi,
продукцiя, товари, цiннi, небезпечнi вантажi, вантажi, якi швидко псуються та легко б'ються, та
iншi), кiлькiсть навантажувань i розвантажувань, кiлькiсть видiв транспорту при одному
перевезеннi, наявнiсть супроводження або охорони при транспортуваннi, мiсце перевезення
(контейнер, трюм, цистерна, критий вагон, металевий фургон, брезентовий фургон, вiдкритi
платформа, кузов, палуба i т.п.), спецiальнi умови перевезення (в рефрижераторнi установки,
барокамери, спецiальний транспорт), вид та якiсть упаковки, пору року (зимовий перiод для
автомобiльного транспорту), а також iншi iстотнi у кожному конкретному випадку фактори.
При встановленнi страхового тарифу необхiдно враховувати особливi умови договору
страхування: розмiр та вид франшизи, порядок i строки сплати страхових платежiв, страхування
всього вантажу або вибiркової його частини i т.i. шляхом застосування поправочних
коефiцiєнтiв.
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)]
Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли внаслiдок заподiяння Страхувальником
шкоди життю, здоров'ю або майну третiх осiб пiд час дiї договору страхування та на мiсцi
страхування внаслiдок необережних дiй або бездiяльностi Страхувальника.
Найбiльшi збитки з'являються у разi заподiяння Страхувальником шкоди на всю страхову
суму, зазначену в договорi страхування.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування.
При визначеннi розмiру страхової премiї, яка пiдлягає сплатi за договором страхування,
Страховиком використовуються обчисленнi актуарно рiчнi страховi тарифи, якi встановлюють
середнiй розмiр страхової премiї з одиницi страхової суми.
Тариф розраховується шляхом множення рiчної тарифної ставки на поправочнi коефiцiєнти, що
враховують рiвень ризику та умови договору страхування.
При проведеннi оцiнки конкретного ризику з урахуванням суттєвих факторiв, що впливають на
ступiнь ризику: характеристика Страхувальника (фiзична або юридична особа, стаж i досвiд
роботи, репутацiя, умови дiяльностi та iншi), територiя страхування, потенцiйна кiлькiсть осiб,
яким може бути заподiяна шкода, рiвень можливої небезпеки для людини i можливих майнових
збиткiв, наявнiсть засобiв для запобiгання та зменшення збиткiв, в тому числi засобiв першої
допомоги, iншi фактори, що впливають на рiвень ризику, доцiльне використання пiдвищуючих
або понижуючих поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.

При встановленнi тарифу необхiдно враховувати iншi умови договору страхування: порядок та
строки сплати страхових платежiв, конкретизацiя та обмеження причини виникнення ризику,
додатковi виключення iз страхових випадкiв, встановлення додаткових лiмiтiв вiдповiдальностi,
розмiри страхових сум, лiмiти вiдповiдальностi та франшизи, перiод вiдповiдальностi
Страховика та iнше шляхом застосування поправочних коефiцiєнтiв.
"

Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби

Цей вид страхування компенсує збитки, якi виникли внаслiдок:
тимчасової втратi загальної працездатностi;
стiйкiй втратi працездатностi (встановлення групи iнвалiдностi);
смертi Застрахованої особи.
Страховим ризиком за договором страхування, укладеним на пiдставi Правил, є раптове
захворювання, яке сталося iз Застрахованою особою пiд час дiї договору страхування.
Пiд раптовим захворюванням вважаються гострi захворювання та стани, що вимагають надання
негайної медичної допомоги, ненадання якої може призвести до серйозного порушення функцiй
органiзму, постiйного розладу будь-якого органу чи його частини, або смертi Застрахованої
особи. Стани, що спричиненi нещасним випадком, не є раптовим захворюванням.
Найбiльшi збитки з'являються у разi стiйкої втрати працездатностi (встановлення групи
iнвалiдностi) та смертi Застрахованої особи.
Страховi премiї встановлюються вiдповiдно до застосовних Правил страхування.
Страховий тариф розраховується шляхом множення базової рiчної тарифної ставки на
поправочнi коефiцiєнти, що враховують рiвень ризику i умови договору страхування.
При визначенi страхового тарифу в залежностi вiд факторiв, що впливають на ризик:
iндивiдуальних характеристик застрахованої особи (вiку, статi, стану здоров'я, генетичних
особливостей, житлових умов, характеру дiяльностi), iнших суттєвих в кожному конкретному
випадку факторiв доцiльне використання поправочних коефiцiєнтiв до тарифу.
"
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду,
яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежевибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.
Цей вид страхування, умови i виплати за яким регулює Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
N 1788 вiд 16 листопада 2002 р. "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути
заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного i санiтарно-епiдемiологiчного характеру".
Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивiльно-правова вiдповiдальнiсть
страхувальника, є заподiяння прямої шкоди третiм особам внаслiдок пожежi та/або аварiї на
об'єктi пiдвищеної небезпеки життю, здоров'ю та майну третiх осiб, яке на момент настання
страхового випадку перебувало у їх володiннi чи користуваннi, включаючи природнi ресурси,
територiї та об'єкти природно-заповiдного фонду.
Розмiр максимального страхового тарифу у вiдсотках страхової суми на 12 мiсяцiв визначається
залежно вiд категорiї небезпеки об'єкта пiдвищеної небезпеки згiдно з Порядком.
"
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.
Цей вид страхування, умови i виплати за яким регулює Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України

N 733 вiд 1 червня 2002 р. "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового
страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних вантажiв".
Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивiльно-правова вiдповiдальнiсть
страхувальника, є шкода, заподiяна життю, здоров'ю фiзичних осiб, навколишньому природному
середовищу, майну фiзичних та юридичних осiб пiд час перевезення небезпечних вантажiв.
Розмiр страхових тарифiв установлюється у вiдсотках страхової суми та визначається залежно
вiд класу небезпечного вантажу та виду транспорту (обсягу небезпечних вантажiв, що
пiдлягають перевезенню, вiдстанi перевезення, термiну страхування та iнших умов, якi можуть
вплинути на ризик виникнення страхового випадку), згiдно з додатком до Порядку.
"
Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в
установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської
пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).
Цей вид страхування, умови i виплати за яким регулює Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України N
232 вiд 3 квiтня 1995 р. iз змiнами i доповненнями "Про затвердження Положення про порядок i
умови обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та мiсцевої пожежної
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)".
Страховими ризиками, з настанням яких виникає цивiльно-правова вiдповiдальнiсть
страхувальника, є шкода, заподiяна загибеллю (смертю), пораненням (контузiя, травма або
калiцтво), захворюванням, одержаним пiд час лiквiдацiї пожежi або наслiдкiв аварiї
застрахованим, який виконував свої обов'язки згiдно з наказом або дорученням..
Максимальний страховий тариф становить 2 вiдсотки страхової суми за кожного
застрахованого.
"

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.

Цей вид страхування, умови i виплати за яким регулює Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України N
959 вiд 14 серпня 1996 р iз змiнами i доповненнями "Про затвердження Положення про
обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi".
Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi цього Порядку i правил, є
збитки:
загибель або смерть застрахованого внаслiдок нещасного випадку на транспортi;
одержання застрахованим травми внаслiдок нещасного випадку на транспортi при
встановленнi йому iнвалiдностi;
тимчасова втрата застрахованим працездатностi внаслiдок нещасного випадку на
транспортi.
Страховий платiж за обов'язковим особистим страхуванням вiд нещасних випадкiв на
транспортi утримується з пасажира перевiзником, який дiє вiд iменi страховика за винагороду на
пiдставi договору доручення на лiнiях залiзничного, морського, внутрiшнього водного,
автомобiльного та електротранспорту на мiжобласних i мiжмiських маршрутах у межах однiєї
областi, Автономної Республiки Крим у розмiрi до 1,5 вiдсотка вартостi проїзду, на маршрутах
примiського сполучення - до 3 вiдсоткiв вартостi проїзду.
Страховий тариф за обов'язковим особистим страхуванням водiїв на залiзничному,
автомобiльному та електротранспортi визначається у розмiрi до 0,18 вiдсотка страхової суми за
кожного застрахованого.
"
Обов'язкове страхування
предмету iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування.

Цей вид страхування, умови i виплати за яким регулює Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України
N 358 вiд 6 квiтня 2011 р. iз змiнами i доповненнями "Про затвердження Порядку i правил
обов'язкового страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування".
Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi цього Порядку i правил, є
збитки, завданi випадковим знищенням, випадковим пошкодженням або псуванням нерухомого
майна (нерухомостi), що є предметом iпотеки (крiм майнових прав, права оренди чи
користування нерухомим майном) та завдання збиткiв страхувальнику/вигодонабувачу пiд час
дiї договору обов'язкового страхування iпотеки, а саме:
стихiйне лихо;
пожежа;
вибух;
пошкодження димом;
проведення робiт, пов'язаних з будiвництвом/реконструкцiєю об'єктiв нерухомостi,
розмiщених поряд iз застрахованим майном, або сусiднiх примiщень, якi не належать
страхувальнику;
падiння пiлотованих лiтальних об'єктiв, їх частин, вантажу та багажу, що ними
перевозяться, а також розливання палива;
зiткнення iз застрахованим майном або наїзд на це майно технiчних засобiв, що
рухаються пiд керуванням чи без керування людини та використовують для пересування
будь-який вид енергiї;
аварiї в системах тепло-, водо-, газопостачання, в електричних мережах, виробничi аварiї
(зокрема, викид перегрiтих мас, розповсюдження хвилi токсичних газiв i парiв, витiкання
агресивних речовин);
падiння стовпiв, щогл освiтлення, iнших конструкцiй, за винятком тих випадкiв, що
виникли внаслiдок їх неправильної установки або монтажу;
протиправнi дiї третiх осiб: хулiганство, крадiжка, грабiж, розбiй, умисне знищення або
пошкодження майна (вандалiзм, пiдпал, пiдрив), за винятком зазначених дiй, що сталися пiд час
громадянської вiйни, народного хвилювання, страйку або внаслiдок терористичного акту;
вплив води та/або iнших рiдин у разi виникнення аварiї (в тому числi пошкодження,
розрив, замерзання) систем водопостачання, каналiзацiї, опалювальних систем i систем
пожежогасiння та/або проникнення води та/або iнших рiдин iз сусiднiх примiщень, що сталися
внаслiдок:
розриву або замерзання систем водопостачання, каналiзацiї, водяного та парового
опалення, включаючи водопостачальнi крани, гiдрометри, опалювальнi батареї, паровi котли,
бойлернi, обладнання водяного та парового опалення, системи пожежогасiння;
раптового пошкодження, розриву або замерзання безпосередньо з'єднаних iз системами
водопостачання, каналiзацiї, водяного та парового опалення кранiв, вентилiв, бакiв, ванн,
радiаторiв, опалювальних котлiв, бойлерiв тощо.
Методика актуарних розрахункiв страхових тарифiв за обов'язковим страхуванням предмета
iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
проводиться двома методами:
Перший метод застосовується у разi, коли наявнi статистичнi данi щодо вiдповiдного виду
страхування щонайменше за останнi п'ять рокiв (далi - статистичнi данi) або iнша iнформацiя,
яка дає змогу оцiнити такi величини, як ймовiрнiсть настання страхового випадку (p), середня
страхова сума (S), середнiй розмiр страхового вiдшкодування у разi настання страхового
випадку (SB). Другий спосiб застосовується для обчислення ризикового навантаження в цiлому
за всiма страховими ризиками, передбаченими договором страхування.
Компанiя контролює i реагує на змiни загальної економiчної та комерцiйної ситуацiї, в якiй вона
працює.

Концентрацiя страхового ризику.
У процесi страхування можуть виникати концентрацiї ризику, де конкретна подiя або ряд подiй
можуть вплинути на зобов'язання компанiї. Такi концентрацiї можуть виникати з одного
договору страхування або з певної кiлькостi пов'язаних договорiв i призводити до обставин,
коли можуть виникнути суттєвi зобов'язання. Концентрацiя страхового ризику формується пiд
впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй. Наприклад, якщо при страхуваннi вiд нещасних
випадкiв страховий випадок виникає одночасно з декiлькома особами, якi уклали страховий
договiр з Компанiєю, або якщо при страхуваннi майна щiльно населений регiон пiддається
впливу одного i того ж зовнiшнього чинника (наприклад, пожежi, який легко поширяться з
одного об'єкта на iнший, i запобiгти цьому неможливо). Крiм цього, керiвництву вiдомо, що
концентрацiя ризику можлива внаслiдок страхування множинних ризикiв.
Ключовi методи компанiї з управлiння цими ризиками є подвiйними. По-перше, за допомогою
належної оцiнки ризикiв та належно виконуваного страхування. Компанiя не пiдписує ризики,
якщо очiкуваний прибуток не вiдповiдає передбачуваним ризикам. По-друге, ризик може
управлятися через використання перестрахування (якщо це є необхiдним).
Компанiя розробила рiзнi механiзми контролю i управлiння, щоб обмежити страховий ризик.
Але, незалежно вiд цього, керiвництво Компанiї розумiє, що iснує ризик того, що оцiнка
страхового ризику може бути недостатньо якiсною, i можуть бути прийнятi невiрнi рiшення.
Також iснує ризик, що страховi виплати не будуть вiдповiдати завданим збиткiв, або час на
адмiнiстрування вимог по вiдшкодуванню збиткiв буде займати тривалий перiод. Для того, щоб
зменшити цi ризики, компанiя дотримується суворої послiдовностi процесiв, якi вiдбуваються
пiд час укладання договорiв страхування, страхового адмiнiстрування i врегулювання вимог
щодо вiдшкодування. Цi процеси вiдслiдковуються керiвництвом компанiї на постiйнiй основi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть.
МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" замiнює попереднє керiвництво по визначенню
контролю и консолiдацiї, наведенi в МСБО 27 "Консолiдованi та окремi фiнансовi звiти"
(перейменований в "Окремi фiнансовi звiти") та ПКТ 12 "Консолiдацiя: суб'єкти
господарювання спецiального призначення".
В МСФЗ 10 змiнено визначення контролю таким чином, що пiд час оцiнки наявностi контролю
застосовуються однi i тi ж критерiї для всiх компанiй. Це визначення пiдкрiплено детальним
керiвництвом з практичного застосування, яке роз'яснює рiзнi способи, як компанiя, що звiтує,
(iнвестор) може контролювати iншу компанiю (об'єкт iнвестування).
В новому визначеннi контролю основна увага придiляється наявностi впливу та змiнної
доходностi, без яких контроль неможливий. Вплив означає наявнiсть можливостi направляти
дiяльнiсть, яка суттєво впливає на дохiднiсть. Дохiднiсть повинна змiнюватися та може бути
позитивною, вiд'ємною або включати i те, й iнше. Визначення впливу ?рунтується на поточних
фактах та обставинах i повинно оцiнюватися на постiйнiй основi. Той факт, що контроль, як
очiкується, буде мати тимчасовий характер, не вiдмiняє вимоги консолiдувати об'єкти
iнвестування, якi знаходяться пiд контролем одного iнвестора. Про наявнiсть у iнвестора впливу
можуть свiдчити права голосу або договiрнi права, або їх поєднання.
МСФО 10 також включає керiвництво з визначення прав участi та прав захисту. Права участi
дають iнвестору можливiсть направляти дiяльнiсть об'єкта iнвестування, яка суттєво впливає на
доходнiсть. Права захисту дають iнвестору можливiсть блокувати певнi рiшення, якi виходять за
рамки звичайної дiяльностi.
Новий стандарт включає керiвництво про вiдношення агента i принципала та розглядає ряд
факторiв, якi повиннi враховуватися пiд час прийняття рiшення про те, чи володiє iнвестор
контролем або виступає у якостi агента.
ПрАТ "СК "Аелiта" не має своєму володiннi пiдприємств, над якими здiйснює контроль, має

право щодо змiнних результатiв дiяльностi об'єкта iнвестування, або зазнає пов'язаних з ними
ризикiв та здатний впливати на цi результати через свої власнi повноваження.
З огляду на вищевикладене, консолiдовану фiнансову звiтнiсть компанiя не складає.

Примiтка №1
ПрАТ СК "Аелiта" визнає в Звiтi про фiнансовий стан (балансi) нематерiальнi активи, якi є
немонетарними активами, о не мають фiзичного втiлення за умови, що їх можна iдентифiкувати,
контролювати, отримати майбутнi економiчнi вигоди вiд використання та надiйно оцiнити
вартiсть.
Нематерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої
амортизацiї (МСФО38).
До складу нематерiальних активiв ПрАТ вiднесено вартiсть десяти безстрокових лiцензiй на
право здiйснення страхової дiяльностi на суму 251,2 тис. грн.
Перелiк лiцензiй:
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
Лiцензiя серiї АВ №54634, безстрокова
Страхування вiд нещасних випадкiв
Лiцензiя серiї АВ №546318, безстрокова
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)
Лiцензiя серiї АВ №546321, безстрокова
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Лiцензiя серiї АВ №546319, безстрокова
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
Лiцензiя серiї АВ №546323, безстрокова
Страхування здоров'я на випадок хвороби
Лiцензiя серiї АВ №546320, безстрокова
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Лiцензiя серiї АВ №546322, безстрокова
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)
Лiцензiя серiї АВ №546325, безстрокова
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14

цiєї статтi)
Лiцензiя серiї АВ №546326, безстрокова
Страхування медичних витрат 05.02.2014
Лiцензiя серiї АВ №584619, безстрокова
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд)
Лiцензiя серiї АВ №546328, безстрокова
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Лiцензiя серiї АВ №546327, безстрокова
Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї
Лiцензiя серiї АВ №546329, безстрокова
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру
Лiцензiя серiї АВ №546330, безстрокова
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування
Лiцензiя серiї АВ №584541, безстрокова
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
Лiцензiя серiї АЕ №284443, безстрокова
Страхування фiнансових ризикiв, безстрокова

Розшифровка iнформацiї щодо нематерiальних активiв
Станом
на
тис грн.
СТАТТI
2016 рiк
Первiсна вартiсть на початок року, в т. ч. 403,3
лiцензiї
251.2
Iншi нематерiальнi активи 152.1
Придбання нематерiальних активiв, в т.ч. 0
лiцензiї
0
Iншi нематерiальнi активи 0
Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв, в т.ч. 33
лiцензiї
0
Балансова вартiсть нематерiальних активiв, в т.ч.
370.3
лiцензiї
251,2
Iншi нематерiальнi активи 119.1

31.12.2016

Примiтка №2
Основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу
(МСФО 16).
До складу основних засобiв товариством вiднесено матерiальнi необоротнi активи строком
корисного використання бiльше 12 мiсяцiв, первiсна вартiсть яких менша 6500 грн.

Нарахування зносу за такими необоротними активами здiйснюється у розмiрi 100% у першому
мiсяцi їх використання.
Строки корисного використання встановленi:
Для меблiв - вiд 60 до 84 мiсяцiв;
Для офiсної та комп'ютерної технiки - вiд 36 до 60 мiсяцiв.
Розшифровка iнформацiї щодо основних засобiв
Станом
на
тис. грн.
СТАТТI
2016 рiк
Первiсна вартiсть на початок року, в т.ч. 562,5
Придбання основних засобiв, в т. ч.
3
Накопичена амортизацiя Знос основних засобiв, в т.ч. 254,50
Балансова вартiсть основних засобiв
311.0

31.12.2016

Примiтка №3
Основний вид дiяльностi ПрАТ "СК "Аелiта"
-

iншi види страхування, крiм страхування життя та пенсiйного забезпечення;
перестрахування.

Станом на 31.12.2016 року розмiр заявленого та зареєстрованого статутного капiталу товариства
складає 9368,7 тис. грн. Статутний капiтал сформований за рахунок розповсюдження мiж
учасниками товариства простих iменних акцiй в кiлькостi 6904 шт. номiнальною вартiстю
1357,00 грн. кожна. Сформований статутний капiтал станом на 31.12.2016 року повнiстю
сплачений грошовими коштами в сумi 9368,7 тис. грн.
Станом на 31.12.2016 року акцiями ПрАТ "СК "Аелiта" володiли 11 фiзичних осiб:
Боклан О.М., i.п.н. 3057812507, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Камiнська В.П., i.п.н.3066617367, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Камiнська Т.Й., i.п.н.2991417302, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Камiнський Д.Й., i.п.н. 3077114116, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Литвин О.I., i.п.н. 1907408160, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Мохонько Г.О., i.п.н. 1763210293, частка в статутному капiталi - 842697 грн.;
Паншикова Ю.А., i.п.н. 3318809284, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Рихальська М.I., i.п.н. 1597912447, частка в статутному капiталi - 514303 грн.;
Солтис В.М., i.п.н. 2925303533, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Таран Т.В., i.п.н. 2892917503, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
Чепiга Т.П., i.п.н. 2892800207, частка в статутному капiталi - 890192 грн.;
У володiннi членiв Правлiння Компанiї акцiй немає.
Примiтка №4
Станом 31.12.2016 р. на балансi товариства облiковується "Дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги" в сумi 58728,50 тис. грн., що являє собою поточну
заборгованiсть страхувальникiв за договорами страхування, термiн сплати чергового платежу за

якими ще не настав, та "Iнша поточна дебiторська заборгованiсть" в сумi 98071,90 тис. грн., що
являє собою поточну заборгованiсть з постачальниками.
Примiтка №5
Розшифровка iнших операцiйних витрат ПрАТ "СК "Аелiта"
Iншi операцiйнi витрати товариства за 2016 рiк складають - 948980,20 тис грн. (матерiальнi
витрати - 0 тис. грн., заробiтна плата адмiнiстративного апарату - 183 тис. грн., вiдрахування на
соцiальнi заходи з зарплати адмiнiстративного апарату - 40,30 тис. грн., амортизацiйнi
вiдрахування - 37,70 тис. грн., iншi операцiйнi витрати - 948719,20 тис. грн.).
Примiтка №6
Товариством протягом 2016 року отримано проценти за банкiвськими рахунками та депозитами
Отриманi вiдсотки 2016
Вiдсотки банку, за депозитами,UAH
Всього5439

5439

Структура грошових коштiв станом на 31.12.2016 року ПрАТ "СК "Аелiта"
Грошовi кошти
2016 Примiтка
На поточних рахунках
63,1
ПАТ "Укрексiмбанк", депозитний рахунок
20 000,0
Кредитний рейтинг ua ААПАТ "ПУМБ", депозитний рахунок
21 500,0
Кредитний рейтинг uaАА
ПАТ "Альфа банк", депозитний рахунок 20 500,0
Кредитний рейтинг uaААА
ПАТ "Правекс -Банк", депозитний рахунок
20 000,0
Кредитний рейтинг uaААА
РАЗОМ, тис. грн.
82 063,1
Примiтка №7
Станом на 31.12.16р. на балансi товариства запаси складають - 51,8 тис. грн.
Примiтка №8
Станом на 31.12.16р. на балансi товариства витрати майбутнiх перiодiв вiдсутнi.
Примiтка №9
Станом
на
31.12.2016
тис. грн.
Кредиторська заборгованiсть
тис. грн.
Примiтки
З бюджетом 145,70 Термiн погашення - сiчень 2017року
Iншi поточнi зобов'язання 70499,40
Термiн погашення - сiчень - березень2017 року
РАЗОМ:
70645,10
Примiтка №10
Структура довгострокових та короткострокових фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2016
року ПрАТ "СК "Аелiта"

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
2016
ТОВ "КУА ЗНВПIФ "Еско-Премiум"
80000
ТОВ "Смарт Полiмер"
40000
РАЗОМ, тис. грн.
120000
Короткостроковi фiнансовi iнвестицiї
ПАТ "Актив Груп Консалтинг"
775,8
ПАТ "РА "Рефей" 926,9
ПАТ "ЗНКIФ "Альтера Фiнанс-Фонд Нерухомостi"
ПАТ "Профiнанс" 350,0
ПАТ "ЗНКIФ "Голден Вертекс Фонд"
4681
ТОВ "КУА "Лемако Ессет Менеджмент" 682.7
РАЗОМ, тис. грн.
12013.9

4597,4

Примiтка №11
Страховi резерви
Страховi резерви в компанiї на протязi 2016 року розраховувались методом 1/365.
Примiтка №12
Виплати постачальникам за придбання товарiв, робiт та послуг за 2016 рiк складають 929424,40 тис. грн.
Примiтка №13
Сплаченi податки та збори складаються iз бюджетних платежiв по розрахунках за 2016р.
складають - 10339,70 тис. грн., та єдиним соцiальним внеском - 40,30 тис. грн.
Примiтка №14
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами за 2016 рiк складають - 252 тис.
грн. (виплата страхових вiдшкодувань).
Примiтка №15
Iншi витрачання ПрАТ за 2016 рiк складають - 96819,30 тис. грн.
Додаткова iнформацiя:
Приватне акцiонере товариство "Страхова компанiя "Аелiта" зареєстроване 05.03.2011 року у м.
Києвi, Україна. Дата реєстрацiї 05.03.2011 №10681070013001854.
Юридична адреса ПрАТ:
Україна , 03141, м. Київ, вул. Солом'янська, 33, група примiщень № 23
Основний вид дiяльностi ПрАТ:
o iншi види страхування, крiм страхування життя та пенсiйного забезпечення;
o перестрахування.

28 лютого 2017 року
ПрАТ "СК "Аелiта"

___________ Головний бухгалтер Петрова А.А.

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН (БАЛАНС)
ПРАТ "Страхова компанiя "Аелiта"
Станом
на
тис. грн.
СТАТТI
примiтки Станом на 31.12.2015 Станом на 31.12.2016
Непоточнi активи
Нематерiальнi активи
№1
400.8 370,3
Основнi засоби
№2
315.2 311
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
№10 13546,9
Всього непоточнi активи
14262.9
120681,3
Поточнi активи
Запаси
№7
51,8
51,8
Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
Iнша дебiторська заборгованiсть
№4
18636.4
Грошовi кошти та їх еквiваленти
№6
89211.3
Витрати майбутнiх перiодiв
№8
0
0
Всього поточнi активи
128205.7
ВСЬОГО
142468.6

31.12.16р.

120000

20306.2
98071,9
94077

58728,5

250929.2
активiв

371610.5

Власний капiтал
Статутний капiтал ПрАТ
№3
9368,7 9368,7
Сукупний прибуток/збиток поточного перiоду
(873.1) (870)
Iншi компоненти власного капiталу
№3
16731.2
96667.2
Всього поточнi активи
25226.8
105165,9
Частка не контролюючих власникiв
Непоточнiзобов'язання
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
№ 9 73302.7
Iншi поточна кредиторська заборгованiсть
№ 9 35101.2
70499.4
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi
0
0
Кредиторська заборгованiсть з податкiв
1911.8 145,7
Страховий резерв
№11 6926.1 195799.5
Всього поточнi зобов'язання

117241.8

266444.6

ВСЬОГО
142468.6

власний
371610.5

капiтал

та

зобов'язання

ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ПРИБУТОК ТА ЗБИТКИ
ПРАТ "Страхова компанiя "Аелiта"
Станом
тис. грн.

на

31.12.2016р.

СТАТТI
За 2016
7507.4 1057315

За 2015
Дохiд вiд продажу
Собiвартiсть продажу
Iнший операцiйний дохiд
Страховi вiдшкодування
Амортизацiя
(37,70)
Iншi операцiйнi витрати
(349740.2)
Результат змiни страх.резервiв
Iншi витрати
Результат вiд операцiйної дiяльностi
Iншi фiнансовi доходи
Iншi доходи
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток
Дооцiнка необоротних активiв
Чистий прибуток/збиток за рiк

примiтки

(4694.4)

(599202,3)

8702.9 0
(103.4)
№ 1,2

(252)
(82.8)

№5

(10110.3)

(104980,80)
1219.4 3102
№ 6 190.2 5439
1409.6 8541
(1913.7)
(504.1) 3.1

(8537,9)

ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
ПРАТ "Страхова компанiя "Аелiта"
Станом
тис. грн.
СТАТТI
примiтки

на

За 2015

31.12.2016

2016

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi
Надходження авансiв вiд покупцiв i замовникiв
26037,8
Надходження грошових коштiв вiд покупцiв
150812.5
Iншi надходження
Виплати постачальникам
№ 12 29522.5
929424,4
Виплати працiвникам
152.6 183
Сплаченi податки та збори
№ 13 1991.9 10380
Iншi надходження
Витрати на оплату зобов'язань
№ 14 103.4 252
Iншi витрачання
№ 15 64075.8
96819,30
Прирiст/убуток грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi
68997,7
Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi
Придбання основних засобiв та нематерiальних активiв
№2
Придбання фiнансових iнвестицiй
106121.3
42465,70
Продаж фiнансових iнвестицiй
72170.8
5300,20
Отриманi проценти
№ 6 190.2
Прирiст/убуток грошових потокiв вiд iнвестицiйної дiяльностi
(37165.5)

1106056,40

81004.1

(33760.3)

Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi
Внески до статутного фонду
Прирiст/убуток грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi
Прирiст грошових потокiв i їх еквiваленти

47243.8

31832,2

Грошовi кошти i їх еквiваленти на початок перiоду

2987,10

50230,90

Грошовi кошти i iх еквiваленти на кiнець перiоду

50230.9

82063,10

ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У ВЛАСНОМУ КАПIТАЛI
ПРАТ "Страхова компанiя "Аелiта"

Станом
тис. грн.

на

31.12.2016

Показники 2013
Статутний капiтал Накопиченi прибутки/збитки
власного капiталу Частка не контролюючих власникiв
Разом
Вхiдний залишок
9368,7
(873.1) 16731.2
25226.8
Змiни в облiковiй полiтицi/початок
Трансформований залишок на початок
9368,7
(873.1) 16731.2
Змiни у власному капiталi за 2016 рiк
Внески учасникiв
Дивiденди
Дооцiнка фiнансових iнструментiв
79936
Сукупний прибуток/збиток за 2016 рiк
3.1
Розподiл прибутку
Вихiдний залишок
9368,7
(870) 96667.2

79936
3.1
105165.9

Iншi

компоненти

25226.8

