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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
Правління
(посада)

Кушнір В.М.
(підпис) (прізвище та ініціали керівника)

М.П.

20.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33097568
4. Місцезнаходження
01033КиївськаГолосіївськийКиївВолодимирська, 69
5. Міжміський код, телефон та факс
044 287 47 16044 287 47 16
6. Електронна поштова адреса
sk@interexpress.com.ua

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

Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

20.04.2015
(дата)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Регулярна інформація (XML)
Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

-

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

-

5. Інформація про рейтингове агентство

-

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)

-

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

-

11. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

-

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

-

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

-

4) інформація про похідні цінні папери

-

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

-

13. Опис бізнесу

-

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

-

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

-

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

-

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

-

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

-

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

-

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного
періоду

-

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

-

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду

-

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні
активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

-

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

-

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

-

23. Основні відомості про ФОН

-

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

-

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

-

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

-

27. Правила ФОН

-

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

-

30. Річна фінансова звітність

-

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

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

33. Примітки

1. Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" не
приймало участі в створенні юридичних осіб в 2014 році. 2. У Приватному
акціонерному товаристві "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" не створювалася
посада корпоративного секретаря. 3. Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія "ІнтерЕкспрес" не користується послугами рейтингового агентства. 4.
Аудиторською перевіркою встановлено, що ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» функціонує
на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та
засновницькими документами. МСА вимагають від нас оцінити чи є
обґрунтованими оцінки, застосовані товариством. У зв’язку з цим, що товариство
переоцінку необоротних та оборотних активів та зобов’язань, можливість якої
передбачена МСФЗ, не здійснювало, ми не можемо вважати, що такі необоротні
та оборотні активи та зобов’язання повною мірою відповідають їхній
справедливій вартості станом на 31.12.2014 р. У той же час допускаємо, що
зазначені викривлення можуть бути несуттєвими. У зв’язку з тим, що ми не мали
змоги спостерігати за інвентаризацією активів та заборгованості, яка
здійснювалась до початку проведення аудиту, здійснені і виконані нами

альтернативні процедури дають обмежену впевненість щодо даних показників у
фінансовій звітності. Зазначена причина призвела до висловлення умовнопозитивної думки, однак, має обмежений вплив на фінансові звіти і не
перекручує загальний фінансовий стан. На нашу думку, за виключенням впливу
на фінансову звітність питань, описаних у вищезазначених абзацах, фінансова
звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» на 31 грудня 2014 року, а також результати його діяльності і
рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серія А01 № 370999
3. Дата проведення державної реєстрації
09.08.2004
4. Територія (область)
Київська
5. Статутний капітал (грн)
7300000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)

28
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12Інші види страхування, крім страхування життя
65.20Перестрахування
0д/н
10. Органи управління підприємства
Інформацію про органи управління не заповнюють емітенти - акціонерні товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"
2) МФО банку
322959
3) поточний рахунок
26501065438
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у
іноземній валюті
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ЕКСПРЕС-БАНК"
5) МФО банку
322959
6) поточний рахунок
26501065438

Регулярна інформація (XML)

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

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних
засобів

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

5

Державна
комісія з
регулювання
АВ№546833 14.09.2010 ринків
08.09.2015
фінансових
послуг
України

Ліцензія анульована згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне
Опис
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
№ 1378 від 08.05.2014 р.

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500269 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Добровільне страхування вантажів та багажу
(вантажобагажу)

Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

Державна
комісія з
АВ№500270 13.01.2010 регулювання
ринків
фінансових
послуг

України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500271 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Добровільне страхування здоров’я на випадок
хвороби

Опис Ліцензія діє безстроково.

Державна
комісія з
Добровільне страхування майна [крім залізничного,
регулювання
наземного, повітряного, водного транспорту
АВ№500272 13.01.2010 ринків
(морського внутрішнього та інших видів водного
фінансових
транспорту),вантажів та багажу (вантажобагажу)]
послуг
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне медичне страхування (безперервне
страхування здоров’я)

АВ
№500273

Державна
комісія з
регулювання
13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування медичних витрат

Державна
АВ№500274 13.01.2010 комісія з
регулювання

ринків
фінансових
послуг
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування наземного транспорту
(крім залізничного)

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500275 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів.

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500276 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування від нещасних випадків

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500277 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Обов’язкове особисте страхування від нещасних
випадків на транспорті

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500278 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування відповідальності перед
третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту,відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності
власників водного транспорту]

Державна
комісія з
регулювання
АВ№500279 13.01.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Державна
комісія з
Добровільне страхування цивільної відповідальності
регулювання
власників наземного транспорту (включаючи
АВ№520972 09.02.2010 ринків
фінансових
відповідальність перевізника)
послуг
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Обов’язкове страхування відповідальності
експортера та особи, яка відповідає за утилізацію
(видалення) небезпечних відходів, щодо
відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно
здоров`ю людини, власності та навколишньому
природному середовищу

Державна
комісія з
регулювання
АВ№520973 09.02.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Державна
комісія з
регулювання
АВ№520974 09.02.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Добровільне страхування фінансових ризиків

Опис Ліцензія діє безстроково.

Державна
Обов’язкове страхування цивільної відповідальності
комісія з
регулювання
суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах
АВ№520975 09.02.2010 ринків
підвищеної небезпеки, включаючи
фінансових
послуг
пожежовибухонебезпечні об’єкти
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Обов’язкове особисте страхування працівників
відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного
бюджету України) та сільської пожежної охорони і
членів добровільних пожежних дружин (команд)

Державна
комісія з
регулювання
АВ№528852 18.05.2010 ринків
фінансових
послуг
України

Опис Ліцензія діє безстроково.

Добровільне страхування залізничного транспорту

Державна
комісія з
АВ№528853 18.05.2010 регулювання
ринків
фінансових

послуг
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

Обов’язкове медичне страхування

Державна
комісія з
регулювання
АВ№546834 14.09.2010 ринків
фінансових
послуг
України
Опис Ліцензія діє безстроково.

_______________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

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

Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Беседіна Тетяна Ігорівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО623168 27.09.2001 Старокиївське РУ ГУ МВС України в м. Києві
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1985

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

7

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Член Правління).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.07.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени Правління
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - отримувати повну, достовірну
та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для
виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень
самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної
діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вносити пропозиції, брати участь в
обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - ініціювати скликання засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - надавати у письмовій формі
зауваження на рішення Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вимагати
скликання позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - отримувати винагороду за виконання функцій члена
Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності Законом, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням
про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми
документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті
Загальними зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; особисто брати участь у засіданнях Правління; -особисто брати участь у
засіданні Наглядової Ради на її вимогу; - особисто брати участь у
чергових та позачергових Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", у
разі запрошення на такі Загальні збори. Завчасно повідомляти про
неможливість участі у Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" із
зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання значних
правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість; - дотримуватися
всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із
режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена

Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - завчасно готуватися до
засіданняПравління, зокрема, знайомитися з підготовленими до
засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію,
у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати
відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних
структурних підрозділів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відповідно до
розподілу обов'язків між членами Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії (Ревізору),
Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий
стан ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої
посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Члена Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" 01.07.2014 р. відбулося у
зв`язку зі звільненям Улановського Володимира Миколайовича з
посади Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та необхідністю
зміни всього складу Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Загальний стаж роботи - 7 років. Протягом останніх 5 років
працювала на посаді юриста в ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Посади, які
обіймає на інших підприємствах: Начальник юридичного відділу
Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансдон" (01033, м. Київ,
вул. Володимирська, буд. 69).

1)Посада

Член Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Кудрявцева Ганна Борисівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата МЕ758429 27.07.2006 Дніпровське РУГУ МВС України в м. Києві
видачі, орган, який видав)*

або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1980

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Член Правління - секретар Правління).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.07.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени Правління
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - отримувати повну, достовірну
та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для
виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень
самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної
діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вносити пропозиції, брати участь в
обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - ініціювати скликання засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - надавати у письмовій формі
зауваження на рішення Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вимагати
скликання позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - отримувати винагороду за виконання функцій члена
Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності Законом, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням
про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми
документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті
Загальними зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; особисто брати участь у засіданнях Правління; -особисто брати участь у
засіданні Наглядової Ради на її вимогу; - особисто брати участь у
чергових та позачергових Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", у
разі запрошення на такі Загальні збори. Завчасно повідомляти про
неможливість участі у Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" із

зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання значних
правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість; - дотримуватися
всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із
режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена
Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - завчасно готуватися до
засіданняПравління, зокрема, знайомитися з підготовленими до
засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію,
у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати
відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних
структурних підрозділів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відповідно до
розподілу обов'язків між членами Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії (Ревізору),
Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий
стан ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої
посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Члена Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" 01.07.2014 р. відбулося у
зв`язку зі звільненям Улановського Володимира Миколайовича з
посади Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та необхідністю
зміни всього складу Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Загальний стаж роботи - 12 років. Протягом останніх 5 років
займала посаду спеціаліста управління документообігу ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес". Не обіймає посад на інших підприємствах.

1)Посада

Голова Наглядової Ради – Президент

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне Кісельов Євген Михайлович
найменування юридичної

особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
КС301742 30.01.2004 Франківське РВ ЛМУ УМВС України у Львівській
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1953

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

38

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Голова Наглядової Ради – Президент).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 08.04.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени
Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - брати участь у
засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - отримувати повну,
достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес",
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії; - вимагати скликання
позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та
Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - особисто брати участь у
чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях
Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради. Завчасно
повідомляти про неможливість участі; - виконувати свої обов’язки
особисто і не передавати власні повноваження іншій особі, крім

випадків призначення іншого члена Наглядової Ради самим
акціонером – юридичною особою; - дотримуватися встановлених у
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил,
пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням
функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах
третіх осіб; - повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій
формі Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" про втрату
статусу акціонера ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Голова Наглядової
Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" організовує її роботу, скликає засідання
Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні збори ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" , організовує обрання голови та секретаря Загальних
зборів. Крім керівництва роботою наглядової ради Голова Наглядової
Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" здійснює: - керівництво стратегічним
розвитком ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - керівництво та контроль за
виконанням
правлінням
інвестиційних
проектів
ПрАТ
СК
"ІнтерЕкспрес"; - контроль за виконанням правлінням основних
напрямків діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", після їх затвердження
Загальними зборами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - представництво ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес" перед третіми особами з будь-яких питань.
Інформація щодо розміру виплаченої винагороди, в тому числі у
натуральній формі, наданої посадовим особам емітента, який здійснив
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватного
(закритого) акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного
(відкритого) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, не вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.).
Переобрання Голови Наглядової Ради – Президента ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" 08.04.2014 р. відбулося у відповідності до абзацу 4 п. 2
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №
514-VI. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 38 років.
Протягом останніх 5 років займав посаду Голови Наглядової Ради ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес". Посади, які обіймає на інших підприємствах:
Генеральний Директор Товариства з обмеженою відповідальністю
"ТрансфармПлюс" (01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).

1)Посада

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Кісельова Аполлінарія Петрівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
КС301741 30.01.2004 Франківське РВ ЛМУ УМВС України у Львівській
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1953

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

35

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 08.04.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени
Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - брати участь у
засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - отримувати повну,
достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес",
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії; - вимагати скликання
позачергового засідання наглядової ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та

Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - особисто брати участь у
чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях
Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради. Завчасно
повідомляти про неможливість участі; - виконувати свої обов’язки
особисто і не передавати власні повноваження іншій особі, крім
випадків призначення іншого члена Наглядової Ради самим
акціонером – юридичною особою; - дотримуватися встановлених у
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил,
пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням
функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах
третіх осіб; - повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій
формі Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" про втрату
статусу акціонера ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі,
наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" 08.04.2014 р. відбулося у відповідності до абзацу 4 п. 2
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №
514-VI. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 35 років.
Протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової Ради ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес". Посади, які обіймає на інших підприємствах:
Директор
Товариства
з
обмеженою
відповідальністю
"ТрансфармПлюс" (01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).

1)Посада

Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Рудь Людмила Василівна
найменування юридичної
особи

3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
ВА359555 08.08.1996 Київське РВ ДМУ УМВС України в Донецькій
видачі, орган, який видав)*
області
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1980

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

12

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Заступник Голови Наглядової Ради – Віце-Президент).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 08.04.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени
Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - брати участь у
засіданнях Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - отримувати повну,
достовірну та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес",
необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", отримувати їх копії; - вимагати скликання
позачергового засідання наглядової ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; отримувати оплату за свою діяльність за рахунок ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Наглядової Ради ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності чинним законодавством України, Статутом ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", Положенням про Наглядову Раду ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми документами ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті Загальними Зборами та
Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - особисто брати участь у
чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях
Наглядової Ради та в роботі комітетів Наглядової Ради. Завчасно
повідомляти про неможливість участі; - виконувати свої обов’язки
особисто і не передавати власні повноваження іншій особі, крім
випадків призначення іншого члена Наглядової Ради самим
акціонером – юридичною особою; - дотримуватися встановлених у

ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання
правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів); дотримуватися всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил,
пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з
обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та
інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням
функцій члена Наглядової Ради, особам, які не мають доступу до такої
інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах
третіх осіб; - повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій
формі Наглядову Раду та Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" про втрату
статусу акціонера ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі,
наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Заступника Голови Наглядової Ради – Віце-Президента ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" 08.04.2014 р. відбулося у відповідності до абзацу 4 п. 2
ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №
514-VI. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи - 12 років.
Протягом останніх 5 років займала посаду члена Наглядової Ради ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес". Посади, які обіймає на інших підприємствах:
Директор Товариства з обмеженою відповідальністю "Трансдон"
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 69).

1)Посада

Голова Правління

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Кушнір Віктор Михайлович
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* СО290504 16.12.1999 Залізничне РУ ГУ МВД України в місті Києві
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи

4)Рік народження**

1965

5)Освіта**

Вища

6)Стаж роботи (років)**

32

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Перший заступник Голови Правління).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.07.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени Правління
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - отримувати повну, достовірну
та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для
виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень
самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної
діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вносити пропозиції, брати участь в
обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - ініціювати скликання засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - надавати у письмовій формі
зауваження на рішення Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вимагати
скликання позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - отримувати винагороду за виконання функцій члена
Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Голова Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" має
право: - без довіреності здійснювати дії від імені Товариства; представляти інтереси ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" перед третіми особами;
- укладати договори страхування та перестрахування; - вчиняти
правочини (укладати договори, підписувати платіжні доручення) від
імені ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", крім тих, що передбачені Статуом ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес"; - за письмовим погодженням Наглядової Ради
підписувати від імені ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" фінансові документи
(векселі, акредитиви та ін.); - видавати від імені ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
довіреності; - відкривати в фінансових установах поточні, депозитні,
валютні та інші рахунки ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та розміщувати на них
кошти ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", при погодженні з Наглядовою Радою
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - розміщувати, згідно рішень Наглядової Ради,
кошти ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" на депозитних рахунках у фінансових
установах; - на виконання своїх повноважень видавати внутрішні

нормативні акти ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" – накази і розпорядження, які
є обов’язковими для виконання працівниками ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес";
- підписувати від імені акціонерів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
(уповноваженого ними органу) з трудовим колективом або його
представниками колективний договір, проект якого затверджений
Наглядовою Радою; - приймати на роботу та звільняти з роботи
працівників ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", укладати з ними трудові
договори, застосовувати засоби заохочення та накладати стягнення; відправляти працівників ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у відрядження, в тому
числі, за узгодженням із наглядовою радою – за кордон; - пред’являти
претензії та подавати до суду позови від імені ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" у
разі порушення прав та законних інтересів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" з
боку третіх осіб; - звертатись за рішенням Наглядової Ради до
господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - наділити заступника Голови Правління ПрАТ
СК "ІнтерЕкспрес" визначеними повноваженнями на підставі
довіреності. Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" зобов'язані: діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" добросовісно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй діяльності
Законом, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням про
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми документами
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті Загальними
зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - особисто
брати участь у засіданнях Правління; -особисто брати участь у засіданні
Наглядової Ради на її вимогу; - особисто брати участь у чергових та
позачергових Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", у разі
запрошення на такі Загальні збори. Завчасно повідомляти про
неможливість участі у Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" із
зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання значних
правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість; - дотримуватися
всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із
режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена
Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - завчасно готуватися до
засіданняПравління, зокрема, знайомитися з підготовленими до
засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію,
у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати
відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних

структурних підрозділів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відповідно до
розподілу обов'язків між членами Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії (Ревізору),
Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий
стан ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої
посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" 01.07.2014 р. відбулося у
зв`язку зі звільненям Улановського Володимира Миколайовича з
посади Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та необхідністю
зміни всього складу Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Загальний стаж роботи - 32 роки. Протягом останніх 5 років
працювала на посаді: Першого заступника Голови Правління ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес". Посади, які обіймає на інших підприємствах: Директор
Приватного підприемства "Вікторія-2003" (03061, м. Київ, вул.
Новопольова, буд. 97Б, кв. 65).

1)Посада

Перший заступник Голови Правління – головний бухгалтер

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Харитоненко Олена Олександрівна
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
МА424139 18.06.1998 Середино-Будське РВ УМВС України в Сумській
видачі, орган, який видав)*
обл.
або ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**

1981

5)Освіта**

вища

6)Стаж роботи (років)**

13

7)Найменування
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"
підприємства та попередня
(Заступник Голови Правління).
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 01.07.2014, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Повноваження Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" визначаються
чинним законодавством України, Статутум ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та
Положенням про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Члени Правління
ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" мають право: - отримувати повну, достовірну
та своєчасну інформацію про ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", необхідну для
виконання своїх функцій; - в межах визначених повноважень
самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної
діяльності ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вносити пропозиції, брати участь в
обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - ініціювати скликання засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - надавати у письмовій формі
зауваження на рішення Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - вимагати
скликання позачергового засідання Наглядової Ради ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - отримувати винагороду за виконання функцій члена
Правління, розмір якої встановлюється Наглядовою Радою ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" тощо. Члени Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"
зобов'язані: - діяти в інтересах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" добросовісно,
розумно та не перевищувати своїх повноважень; - керуватися у своїй
діяльності Законом, Статутом ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", Положенням
про Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", іншими внутрішніми
документами ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - виконувати рішення, прийняті
Загальними зборами та Наглядовою Радою ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; особисто брати участь у засіданнях Правління; -особисто брати участь у
засіданні Наглядової Ради на її вимогу; - особисто брати участь у
чергових та позачергових Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес", у
разі запрошення на такі Загальні збори. Завчасно повідомляти про
неможливість участі у Загальних зборах ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" із
зазначенням причини; - дотримуватися встановлених у ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" правил та процедур щодо укладання значних
правочинів або у вчиненні яких є заінтересованість; - дотримуватися
всіх встановлених у ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" правил, пов'язаних із
режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим
доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена
Правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; -

контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання
Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - завчасно готуватися до
засіданняПравління, зокрема, знайомитися з підготовленими до
засідання матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію,
у разі необхідності отримувати консультації фахівців тощо; - очолювати
відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних
структурних підрозділів ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" відповідно до
розподілу обов'язків між членами Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"; своєчасно надавати Наглядовій Раді, Ревізійній комісії (Ревізору),
Правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам ПрАТ СК
"ІнтерЕкспрес" повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий
стан ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" тощо. Інформація щодо розміру
виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі, наданої
посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Переобрання
Члена Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" 01.07.2014 р. відбулося у
зв`язку зі звільненям Улановського Володимира Миколайовича з
посади Голови Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" та необхідністю
зміни всього складу Правління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента
не має. Загальний стаж роботи - 13 років. Протягом останніх 5 років
працювала на посаді Головного бухгалтера ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес".
Посади, які обіймає на інших підприємствах: Бухгалтер Товариства з
обмеженою відповідальністю "АРТ-АСИСТАНС" (01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69, оф. 1).

1)Посада

Ревізор акціонерного товариства

2)Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
Товариство з обмеженою відповідальністю «ТрансфармПлюс»
найменування юридичної
особи
3)Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата 31451597
видачі, орган, який видав)*
або ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи
4)Рік народження**
5)Освіта**
6)Стаж роботи (років)**
7)Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав**
8)дата набуття повноважень
та термін, на який обрано 17.04.2013, 3 роки
(призначено)

9)Опис

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності
Товариства Загальні Збори обрали Ревізора Товариства. За
результатами діяльності Товариства по закінченню кожного
фінансового року Ревізор складає висновок, який містить
підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за
відповідний період, факти порушення законодавства під час
провадження
фінансово-господарської
діяльності,
а
також
встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності. Висновок Ревізора затверджуються Загальними Зборами
Товариства. Без висновку Ревізора Загальні Збори не вправі
затверджувати баланс. Правління забезпечує Ревізору доступ до
інформації. При здійсненні контролю за фінансово-господарською
діяльністю Правління Ревізор перевіряє: - достовірність даних, які
містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність
ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та
звітності відповідним нормативним документам; - своєчасність і
правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових
операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання
Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження
майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових
операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність
здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання
грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів
резервного та інших фондів Товариства; - правильність нарахування та
виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності,
ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
Ревізор доповідає про результати проведених нею перевірок

Загальним Зборам і Наглядовій Раді Товариства. Інформація щодо
розміру виплаченої винагороди, в тому числі у натуральній формі,
наданої посадовим особам емітента, який здійснив приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватного (закритого)
акціонерного товариства, яке не здійснювало публічного (відкритого)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, не
вказується (Рішення НКЦПФР №2826 від 03.12.2013 р.). Жодна з
посадових осіб Ревізора не має непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини.

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі
ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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вані на
акцій
вані
посадової видав)* або
акцій імен пред'явн
пред'явни
(штук)
іменні
особи
ідентифікаці
(у
ні
ика
ка
йний код за
відсотк
ЄДРПОУ
ах)
юридичної
особи
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Товариство з
Ревізор
обмеженою
акціонер
відповідальні
ного
31451597
258
35.3425 258 0
0
0
стю
товарист
«Трансфарм
ва
Плюс»
Голова Кісельов
КС 301742
471
64.5205 471 0
0
0

Наглядов Євген
ої Ради – Михайлович
Президен
т

30.01.2004
Франківське
РВ ЛМУ
УМВС
України у
Львівській
області
КС 301741
Заступни
30.01.2004
к Голови
Франківське
Наглядов Кісельова
РВ ЛМУ
ої Ради – Аполлінарія
1
УМВС
ВіцеПетрівна
України у
Президен
Львівській
т
області
Усього 730

0.137

1

0

0

0

100

730 0

0

0

_______________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше
акцій емітента
Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ

Товариство з обмеженою відповідальністю
31451597
“ТрансфармПлюс”
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи*
Кісельов Євген Михайлович

Кількість акцій
(штук)

Місцезнаходження

01033 Україна Київська Голосіївський Київ
258
Володимирська, 69

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість акцій
(штук)

КС 301742 30.01.2004 Франківськие РВ ЛМУ УМВС України у Львівській
471
області
Усього 729

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)
35.3425
Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні
258

прості на
пред'явника
0

привілейовані
іменні
0

привілейовані на
пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

64.5205

471

0

0

0

99.863

729

0

0

0

_______________
* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища,
ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

X
Дата проведення 08.04.2014
Кворум зборів** 100

чергові

позачергові

Опис

Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання
Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 2.
Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 3. Про
затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.
4. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.
5. Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про
результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. 6. Про
прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
за 2013 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. 7. Про
затвердження Звіту про виконання Колективного договору ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. 8. Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. 9. Про розподіл прибутку (збитку) за
результатами діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2013 році. 10. Про
визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на
2014 рік. 11. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». 12. Про затвердження умов трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. 13. Про затвердження
Положення про обробку і захист персональних даних у базах
персональних даних, володільцем яких є ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». 14.
Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Пропозиції до переліку питань порядку денного надавалися членами
Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Результати розгляду питань
порядку денного: 1) Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних
Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Питання, поставлене на голосування: 1.
Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних Зборів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». Формулювання рішення: 1) Обрати Головою річних
Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера Кісельова Є.М.,
секретарем річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» - акціонера
Кісельову А.П. Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять)
голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» - немає.
«Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно. 2) Про обрання
членів лічильної комісії ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Питання, поставлене
на голосування: 1. Про обрання членів лічильної комісії ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». Формулювання рішення: 1) Обрати лічильну комісію
річних Загальних Зборів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в наступному складі:
Голова: Вишневська Марія Володимирівна; Член комісії: Харитоненко
Анастасія Олександрівна. Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот
тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів
акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно. 3) Про
затвердження Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.
Питання, поставлене на голосування: 1. Про затвердження Звіту
Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Формулювання

рішення: 1) Звіт Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік
затвердити. Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів,
що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» немає. Рішення прийнято одноголосно. 4) Про затвердження Звіту
Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Питання, поставлене на
голосування: 1. Про затвердження Звіту Ревізора ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Формулювання рішення: 1) Звіт Ревізора
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити. Підсумки голосування:
«За» - 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної
кількості голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на
Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято
одноголосно. 5) Про затвердження Звіту Правління ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за
2013 рік. Питання, поставлене на голосування: 1. Про затвердження Звіту
Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» про результати діяльності ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Формулювання рішення: 1) Звіт Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити. Роботу Правління ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» в період з 01.01.2013 р. По 31.12.2013 р. Визнати
задовільною. Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів,
що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» немає. Рішення прийнято одноголосно. 6) Про прийняття рішення за
наслідками розгляду Звіту Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за
2013 рік, Звіту Правління ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік та Звіту
Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Питання, поставлене на
голосування: 1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду Звіту
Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік, Звіту Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік та Звіту Ревізора ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Формулювання рішення: 1) Роботу Наглядової
Ради, Правління та Ревізора ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в період з
01.01.2013 р. По 31.12.2013 р. Визнати такою, що відповідає інтересам
Товариства. Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів,
що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» немає. Рішення прийнято одноголосно. 7) Про затвердження Звіту про
виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.
Питання, поставлене на голосування: 1. Про затвердження Звіту про
виконання Колективного договору ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.
Формулювання рішення: 1) Звіт про виконання Колективного договору
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік затвердити. Підсумки голосування:
«За» - 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної
кількості голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на
Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято
одноголосно. 8) Про затвердження Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»
за 2013 рік. Питання, поставлене на голосування: 1. Про затвердження
Річного звіту ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік. Формулювання
рішення: 1) Затвердити Річний звіт ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» за 2013 рік.

Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить
100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»,
які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення
прийнято одноголосно. 9) Про розподіл прибутку (збитку) за результатами
діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2013 році. Питання, поставлене на
голосування: 1. Про розподіл прибутку (збитку) за результатами
діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» у 2013 році. Формулювання рішення:
1) Отриманий Товариством 2013 року прибуток в розмірі 56,0 тис.грн.
Залишити нерозподіленим для інвестування основного капіталу
Товариства з метою її подальшого розвитку. Підсумки голосування: «За» 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості
голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно.
10) Про визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» на 2014 рік. Питання, поставлене на голосування: 1. Про
визначення основних напрямків діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на
2014 рік. Формулювання рішення: 1) Затвердити основні напрямки
діяльності ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» на 2014 рік і визнати їх такими, що
відповідають інтересам Товариства. Підсумки голосування: «За» - 730
(сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості
голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно.
11) Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» та обрання членів Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». Питання, поставлене на голосування: 1. Про припинення
повноважень членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» та обрання
членів Наглядової Ради ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Формулювання
рішення: 1) Припинити повноваження членів Наглядової Ради
«ІнтерЕкспрес» в повному складі. 2) Обрати членів Наглядової Ради ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес» строком на 3 (три) роки з «08» квітня 2014 року по
«08» квітня 2017 року в наступному складі: - Голова Наглядової Ради –
Президент – Кісельов Євген Михайлович; - Заступник Голови Наглядової
Ради – Віце-Президент – Кісельова Аполлінарія Петрівна; - Заступник
Голови Наглядової Ради – Віце-Президент – Рудь Людмила Василівна.
Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить
100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»,
які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення
прийнято одноголосно. 12) Про затвердження умов трудових договорів
(контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення
розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання
договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради. Питання, поставлене на
голосування: 1. Про затвердження умов трудових договорів (контрактів),
що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів
(контрактів) з членами Наглядової Ради. Формулювання рішення: 1)
Затвердити проект трудового договору (контракту), що укладатиметься з
членами Наглядової Ради. 2) Встановити винагороду членам Наглядової
Ради у розмірі, визначеному Положенням про Наглядову Раду Товариства

та у відповідності до штатного розкладу Товариства. 3) Уповноважити
Першого заступника Голови Правління Кушніра Віктора Михайловича на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить
100 % від загальної кількості голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес»,
які присутні на Зборах. «Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення
прийнято одноголосно. 13) Про затвердження Положення про обробку і
захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких
є ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Питання, поставлене на голосування: 1. Про
затвердження Положення про обробку і захист персональних даних у
базах персональних даних, володільцем яких є ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес».
Формулювання рішення: 1) Затвердити Положення про обробку і захист
персональних даних у базах персональних даних, володільцем яких є
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» в новій редакції. Підсумки голосування: «За» 730 (сімсот тридцять) голосів, що становить 100 % від загальної кількості
голосів акціонерів ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах.
«Проти» - немає. «Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно.
14) Про збільшення розміру статутного капіталу ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес». Питання, поставлене на голосування: 1. Про збільшення
розміру статутного капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес». Формулювання
рішення: 1) Відкласти розгляд питання про збільшення розміру статутного
капіталу ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» до наступних Загальних Зборів ПрАТ
СК «ІнтерЕкспрес». Підсумки голосування: «За» - 730 (сімсот тридцять)
голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес», які присутні на Зборах. «Проти» - немає.
«Утрималися» - немає. Рішення прийнято одноголосно. На цьому порядок
денний вичерпано. Загальні збори відбулися.

_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

1
25.01.2011

2
47/1/11

Опис

3
Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Міжнародний
ідентифікаційний номер
4
UA1020631008

Тип цінного паперу

5
Акція проста
бездокументарна іменна

Форма існування та
форма випуску

Номінальна вартість Кількість акцій Загальна номінальна
акцій (грн.)
(штук)
вартість (грн.)

6
Бездокументарні іменні

7
10000

8
730

9
7300000

Частка у статутному
капіталі (у відсотках)
10
10.95890410955

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: -04.04.2011 року між Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та
гр. Кісельовим Євгекном Михайловичем (ІПН 1963410137) був укладний договір про купівлю Кісельовим Є.М. 80 (вісімдесяти) штук простих іменних ацій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Інформація про зовнішні ринки, на
яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на зовнішнішніх ринках не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на
фондових біржах: відсутня. Додаткова емісія здійснювалася з метою приведення розміру статутного капіталу до вимог чинного законодавства України. Додаткової емісії відбулася шляхом збільшення кількості акцій.
Додаткової емісії відбулася шляхом приватного (закритого) розміщення.

Опис

03.11.2006

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

516/1/06

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

UA1020631008

Акція проста
бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10000

650

6500000

89.04109589045

Інформація про внутрішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: - 02.09.2009 року між Товариством з обмеженою вдповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр.
Писарєвою Неонілою Михайлівною (ІПН 2065409261) був укладний договір про купівлю гр. Писарєвою Н.М. 260 (двісті шістдесят) штук простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес". - 01.06.2010 року між
Товариством з обмеженою вдповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Писарєвою Неонілою Михайлівною (ІПН 2065409261) був укладний додатковий договір до договору про купівлю гр.
Писарєвою Н.М. 260 (двісті шістдесят) штук простих іменних ацій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" по його розірвання у звязку з невиконанням гр. Писарєвою Н.М. порядку оплати ацій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". - 13.12.2010
року між Товариством з обмеженою вдповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) та гр. Кісельовим Євгекном Михайловичем (ІПН 1963410137) був укладний договір про купівлю гр. Кісельовим Є.М.
390 (триста дев`ятосто) штук простих іменних ацій ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес". Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на
зовнішнішніх ринках не здійснювалася. Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня. Зареєстровано зменшення статуного капіталу у звязку із зміною виду

діяльності емітента.

12.11.2004

Опис

677/1/04

Державна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

UA1020631008

Акція проста
бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

10000

1050

10500000

0

Випуск акцій здійснювався з метою формування статутного капіталу акціонерного товариства з наступним розподілом акцій: - Закрите акціонерне товариство "Акціонерна страхова компанія "ІнтерТрансПоліс" (код за
ЄДРПОУ 31451838) - 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес"; - Акціонерний банк "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145) - 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК
"ІнтерЕкспрес"; - Товариство з обмеженою вдповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) - 630 (шістсот тридцять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес". Інформація про внутрішні ринки,
на яких здійснювалася торгівля цінними паперами емітента: - 10.10.2005 року між Закритим акціонерним товариством "Акціонерна страхова компанія "ІнтерТрансПоліс" (код за ЄДРПОУ 31451838) та Закритим
акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) був укладний договір про купівлю ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК
"ІнтерЕкспрес". - 21.11.2005 року між Акціонерним банком "Експрес-Банк" (код за ЄДРПОУ 20053145) та Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) був
укладний договір про купівлю ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" 210 (двісті десять) штук простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес". -23.06.2006 року між Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія
"ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та гр. Кісельовим Євгекном Михайловичем (ІПН 1963410137) був укладний договір про купівлю Кісельовим Є.М. 1 (однієї) простої іменної ації ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес". 23.06.2006 року між Закритим акціонерним товариством "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес" (код за ЄДРПОУ 33097568) та гр. Кісельовою Аполлінарією Петрівною (ІПН 1943723180) був укладний договір про купівлю
Кісельовою А.П. 1 (однієї) простої іменної ації ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес". - 07.07.2006 року Товариством з обмеженою вдповідальністю "Трансфармплюс" (код за ЄДРПОУ 31451597) було придбано18 (вісімнадцяти) штук
простих іменних ацій ЗАТ СК "ІнтерЕкспрес" за участю Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансовий Альянс" (ліцензія ДКЦПФР на здійснення професійної діяльності по випуску та обігу цінних паперів
серії АВ № 020522 від 08.02.2006 р.). Інформація про зовнішні ринки, на яких здійснювалася торгівля цінними паперами емітента: торгівля власними цінними паперами на зовнішньому ринку не здійснювалася.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: відсутня. Перша реєстрація випуску акцій, щляхом закритого приватного розміщення.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою
вартістю)
Власні основні засоби
Орендовані основні Основні засоби, всього
Найменування
(тис. грн.)
засоби (тис. грн.)
(тис. грн.)
основних
на початок на кінець на початок на кінець на початок на кінець
засобів
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
періоду
1. Виробничого
119
97
0
0
119
97
призначення:
будівлі та
0
0
0
0
0
0
споруди
машини та
15
20
0
0
15
20
обладнання
транспортні
82
67
0
0
82
67
засоби
інші
22
10
0
0
22
10
2.
Невиробничого 0
0
0
0
0
0
призначення:
будівлі та
0
0
0
0
0
0
споруди
машини та
0
0
0
0
0
0
обладнання
транспортні
0
0
0
0
0
0
засоби
інші
0
0
0
0
0
0
Усього
119
97
0
0
119
97
Опис Терміни та умови користування основними засобами (за основними
групами): Основні засоби класифікуються відповідно до МСБО 16
"Основні засоби" з відображенням в синтетичному обліку на
бухгалтерських
рахунках.Щомісячно
нараховується
амортизація
прямолінійним методом за наступними річними ставками: - будинки,
споруди - 10%; - транспортні засоби - 10%; - інструменти, прилади,
інвентар (меблі) - 10%; - інші основні засоби (комп"ютери, оргтехніка,
бібліотечний фонд) -20%. Первісна вартість основних засобів: На початок

звітного періоду дорівнює 717, 0 тис.грн., а на кінець звітного періоду 626,0 тис.грн. Ступінь зносу основних засобів: Знос основних засобів на
кінець періоду становить 84,5%. Ступінь використання основних засобів:
основних виробничих засобів. Сума нарахованого зносу: За звітний період
становить 101,0 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів
зумовлені: Суттєвих змін за 2014р. У вартості основних засобів не
відбувалось. Інформація про всі обмеження на використання майна
емітента: Обмеження відсутні

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:

Відсоток за
Непогашена
Дата
користування
Дата
частина боргу
виникнення
коштами (відсоток погашення
(тис. грн.)
річних)
X
0
X
X

Зобов'язання за цінними X
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним X
випуском):

0

X

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за X
кожним власним
випуском):

0

X

X

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

0
0

X
X

X
X

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

0

X

X

343
355

X
X
X

X
X

Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на
зворотній основі

X

X
X

Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис:

X
3206
X
X
X
3904
X
X
Всі зобов"язання компаніі на кінець звітного періоду є
поточними.

Відомості щодо особливої інформації та інформації про
іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1

Дата оприлюднення Повідомлення
(Повідомлення про інформацію) у
загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
2

08.04.2014

09.04.2014

27.06.2014

02.07.2014

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

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи Товариство з обмеженою
відповідальністю Аудиторська
- підприємця)
фірма «Консул»
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**

21131551
46008, Україна, м. Тернопіль,
вул. Медова, 12 А, оф 21.
тел/факс (0352) 43 00 23

003104.07.2013

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках?
№
з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2013

1

0

3

2012

1

0

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X
X

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

Ні
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Внесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової
ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 1
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

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

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

104

Інші (запишіть)

Відсутні

Інші (запишіть)

д/н

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

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

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

Ні

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або
не було обрано нового члена
Інше (запишіть)

X
08.04.2014 р. було обрано
(переобрано) членів
Наглядової Ради ПрАТ СК
«ІнтерЕкспрес» строком на 3
(три) роки з «08» квітня 2014
року по «08» квітня 2017 року
в наступному складі: - Голова
Наглядової Ради – Президент
– Кісельов Євген Михайлович;
- Заступник Голови Наглядової
Ради – Віце-Президент –
Кісельова Аполлінарія
Петрівна; - Заступник Голови
Наглядової Ради – ВіцеПрезидент – Рудь Людмила
Василівна.

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

Так,
введено
посаду
ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.

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

4

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

Не належить до
Виконавчий
компетенції жодного
орган
органу

Визначення основних напрямів
діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового
Так
звіту або балансу чи бюджету

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення
повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди
для голови та членів виконавчого
органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди

Так

Ні

Ні

Ні

для голови та членів наглядової
ради
Прийняття рішення про
притягнення до майнової
відповідальності членів правління

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий
Так
випуск акцій

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп,
реалізацію та розміщення власних Так
акцій

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього
аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо
яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

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

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

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства X

Так

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
пресі,
Інформація
оприлюднюється в
розповсюджується загальнодоступній
на загальних
інформаційній базі
даних НКЦПФР про
зборах
ринок цінних
паперів

Інформація
Документи
Копії
розміщується
надаються для
документів на власній
ознайомлення
надаються
інтернетбезпосередньо
на запит
сторінці
в акціонерному
акціонера акціонерного
товаристві
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Так

Так

Так

Так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та
внутрішні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Фінансова
звітність,
результати
діяльності

документи
Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір
винагороди
посадових
Так
осіб
акціонерного
товариства

Ні

Так

Так

Ні

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

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

Ні
X

X

Правління або директор

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились
Інше (запишіть)

Ні

X
д/н

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох

років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох
років
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

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні)

Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 15.04.2015 ; яким органом управління прийнятий: Загальні збори
Учасників ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту),
відхилення та причини такого відхилення протягом року: В ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" дотримувався

Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес"

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Мета товариства полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання ринкової
вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та
зміна їх складу за рік.
Власники істотної участі Товариства: - Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТрансфармПлюс» (код за ЄДРПОУ 31451597; місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул.
Володимирська, буд. 69) – володіє 35,3425 % статутного капіталу Товариства; - фізична особа
громадянин України Кісельов Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 1963410137) – володіє 64,5205 % статутного капіталу Товариства.
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. Склад
власників істотної участі Товариства протягом 2014 року не змінювався.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до
заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Порушення внутрішніх правил, в тому числі, що призвели до заподіяння шкоди Товариству
або споживачам фінансових послуг Товариства з боку членів Наглядової Ради та/або
Правління Товариства протягом 2014 року не відбувались.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
відсутність таких заходів.
Протягом 2014 року органами державної влади не застосовувались заходи впливу до
Товариства, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
18.06.2014 р. Протоколом Наглядової Ради Товариства № 73/14 був затверджений внутрішній
документ, яким регулюється політика Товариства щодо управління ризиками, впливу яких
піддається Товариство (Положення про Стратегію управління ризиками Товариства).
25.12.2014 р. Товариство уклало Договір про надання послуг № 141225/1 з Товариством з
обмеженою відповідальністю «Інститут аналізу ризиків» (код за ЄДРПОУ 37118668;
місцезнаходження: 03061, м. Київ, пр-т Відрадний, буд. 95-Г, оф. 424) щодо здійснення
оцінки адекватності страхових зобов’язань відповідно до Міжнародного стандарту
фінансової звітності 4 «Страхові контракти», стрес-тестування відповідно до Розпорядження
Нацкомфінпослуг № 484 від 13.02.2014 р. та складання карти ризиків відповідно до
Розпорядження Нацкомфінпослуг № 295 від 04.02.2014 р.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю).
Протягом 2014 року внутрішнім аудитором проведено 2 планові перевірки. Підвищена увага

під час аудиторських перевірок приділялась здійсненню страхових виплат, нарахуванню та
сплаті заробітної плати працівникам та обов’язкових платежів до бюджету, відповідності
здійснення фінансових операцій Товариства чинному законодавству, достовірності
бухгалтерського обліку та звітності та інше.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Протягом 2014 року факти відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
Товариства розмір, були відсутні.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Протягом 2014 року купівля-продаж активів Товариством не здійснювалась.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх
відсутність.
Отримання поворотної фінансової допомоги: - від ТОВ «ТрансфармПлюс» – 394 000,00 грн.;
- від гр. Кісельова Євгена Михайловича – 700000,00 грн. Надання поворотної фінансової
допомоги: - гр. Харитоненко Олені Олександрівні – 180000,00 грн.; - гр. Беседіній Тетяні
Ігорівні – 91500,00 грн.; - гр. Кудрявцевій Ганні Борисівні – 164900,00 грн.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Протягом 2014 року рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку Товариству не надавались.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року.
Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНСУЛ» (код за ЄДРПОУ: 21131551;
місцезнаходження: 46008, Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул. Медова, буд. 12 А, офіс 2123). Директор: Мельник Роман Олексійович.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської
діяльності.
З 1994 року по 2014 рік – 21 років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
5 років підтвердження річної фінансової звітності
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг,
що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інші аудиторські послуги не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадки конфлікту інтересів відсутні.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій
установі протягом останіх п`яти років.
Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років відсутня
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної

звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені
органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України протягом року не застосовувались.
Факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком не виявлені.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Розгляд скарг громадян Товариством здійснюється згідно вимог ЗУ «Про звернення
громадян» та інших актів законодавства, що видаються відповідно до Конституції України та
ЗУ «Про звернення громадян». Механізм розгляду скарг громадян передбачає встановлені
чинним законодавством вимоги до оформлення звернення громадянина та до порядку і
строків розгляду скарг громадян Товариством
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги.
Беседіна Тетяна Ігорівна.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг).
Скарг стосовно надання фінансових послуг протягом року до компанії не надходило
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
позови до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою відсутні.

Річна фінансова звітність емітента
КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33097568

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
Акціонерне товариство
за КОПФГ
господарювання
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування
за КВЕД
діяльності
життя
Середня кількість
28
працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

8036100000
230
65.12

Адреса

Володимирська, 69, Київ, Голосіївський,
Київська область, 01033, Україна, 044
287 47 16

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

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

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

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

2

3

4

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності
5

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

1423
1480
57
0
119
717
598
0
0
0
0
0
0

1399
1512
113
0
97
626
529
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1030

0

0

0

1035

13183

14012

0

1040

0

0

0

1045
1050
1060

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Залишок коштів у централізованих
1065
страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
1090
1095
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
1100
Виробничі запаси
1101
Незавершене виробництво
1102
Готова продукція
1103
Товари
1104
Поточні біологічні активи
1110
Депозити перестрахування
1115
Векселі одержані
1120
Дебіторська заборгованість за
1125
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
1130
за виданими авансами
з бюджетом
1135
у тому числі з податку на прибуток
1136
з нарахованих доходів
1140
із внутрішніх розрахунків
1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції
1160
Гроші та їх еквіваленти
1165
Готівка
1166
Рахунки в банках
1167
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових
1180
резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних
1182
виплат
резервах незароблених премій
1183
інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
1195
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
1200
продажу, та групи вибуття
1300
Баланс

1167

1170

0

0
15892

0
16678

0
0

43
0
0
0
0
0
0
0

26
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

220

216

0

30

12

0

7
7
44
0
592
0
1685
3
1682
0

0
0
27
0
77
0
1686
2
1684
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

360

212

0

0

0

0

0

0

0

360
0
0
2981

212
0
0
2256

0
0
0
0

0

0

0

18873

18934

0

Пасив

Код
рядка

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
Внески до незареєстрованого статутного
1401
капіталу
Капітал у дооцінках
1405
Додатковий капітал
1410
Емісійний дохід
1411
Накопичені курсові різниці
1412
Резервний капітал
1415
Нерозподілений прибуток (непокритий
1420
збиток)
Неоплачений капітал
1425
Вилучений капітал
1430
Інші резерви
1435
1495
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
1500
Пенсійні зобов’язання
1505
Довгострокові кредити банків
1510
Інші довгострокові зобов’язання
1515
Довгострокові забезпечення
1520
Довгострокові забезпечення витрат
1521
персоналу
Цільове фінансування
1525
Благодійна допомога
1526
Страхові резерви, у тому числі:
1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на
1531
початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних
1532
виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на початок
1533
звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок
1534
звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
1535

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

7300

7300

0

0

0

0

0
0
0
0
3445

0
0
0
0
3445

0
0
0
0
0

3938

4285

0

(0)
(0)
242
14925

(0)
(0)
0
15030

(0)
(0)
0
0

0
0
0
209
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0

0

0
0
2433

0
0
2136

0
0
0

0

0

0

1282

1276

0

1151

860

0

0

0

0

0

0

0

Призовий фонд
1540
Резерв на виплату джек-поту
1545
1595
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
1600
Векселі видані
1605
Поточна кредиторська заборгованість:
1610
за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
1615
за розрахунками з бюджетом
1620
за у тому числі з податку на прибуток
1621
за розрахунками зі страхування
1625
за розрахунками з оплати праці
1630
за одержаними авансами
1635
за розрахунками з учасниками
1640
із внутрішніх розрахунків
1645
за страховою діяльністю
1650
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від
1670
перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
1690
1695
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами,
1700
утримуваними для продажу, та
групами вибуття
V. Чиста вартість активів
1800
недержавного пенсійного фонду
1900
Баланс

0
0
2642

0
0
2136

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
2
0
6
13
12
0
0
7
45
0

0
343
340
7
13
24
0
0
21
37
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

1221
1306

1323
1768

0
0

0

0

0

0

0

0

18873

18934

0

Примітки Iнші фінансові інвестиції відображені за справедливою вартістю
Керівник Кушнiр Віктор Михайлович
Головний
Харитоненко Олена Олександрівна
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33097568

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
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
Валовий: 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

Код
За звітний період
рядка

За аналогічний
період
попереднього
року

2000

0

0

2010
2011
2012

11885
12468
726

9868
11890
2471

2013

-291

203

2014

-148

246

2050

( 116 )

( 264 )

2070

6314

5227

2090
2095

5455
(0)

4377
(0)

2105

0

0

2110

219

-1133

2111

0

-1133

2112

0

0

2120

148

83

2121

0

0

2122

0

0

2130

(0)

(0)

2130

( 3241 )

( 2751 )

Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної
діяльності: прибуток
Фінансовий результат від операційної
діяльності: збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
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
Фінансовий результат до оподаткування:
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток

2150
2180

( 1195 )
( 12 )

( 1317 )
( 150 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

1374

0

2195

(0)

( 891 )

2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

0
364
8
0
( 978 )
(0)
(0)

0
370
4110
0
( 2820 )
(0)
( 598 )

2275

0

0

2290

768

171

2295

(0)

(0)

2300

-421

-357

2305

0

0

2350
2355

347
(0)

0
( 186 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим

2400
2405
2410

0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
0
0
0

2415

0

0

2445
2450
2455

-242
-242
0

242
242
0

Код
За звітний період
рядка

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

2460

-242

242

2465

105

56

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
Витрати на оплату праці
2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація
2515
Інші операційні витрати
2520
Разом
2550

229
620
224
101
10682
11856

173
689
250
109
13039
14260

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

2600

730

730

2605

730

730

2610

0.14

0.07

2615

0.14

0.07

2650

0

0

Примітки Відсутні
Керівник Кушнір Віктор Михайлович
Головний
Харитоненко Олена Олександрівна
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33097568

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік

Стаття

Код
За аналогічний
За звітний період
рядка
період

1
2
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і
3015
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті,
3045
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов'язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов’язань за
3150
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
позик

попереднього
року
4

3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

11

0

18

0

0

0

0

0

22

0

0

0

12538

11747

0

20

106

229

( 3405 )
( 537 )
( 272 )
( 107 )

( 3807 )
( 620 )
( 302 )
( 591 )

( 73 )

( 475 )

(0)

(0)

(4)

(0)

(0)
(0)
(2)

( 10 )
(0)
( 145 )

( 5452 )

( 5036 )

(0)

(0)

Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної
3195
діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
3200
фінансових інвестицій
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
3215
відсотків
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
3235
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
3255
фінансових інвестицій
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
3300
Власного капіталу
Отримання позик
3305
Надходження від продажу частки в
3310
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
3345
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
Витрачання на сплату відсотків
3360
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375

( 2020 )

( 1613 )
900

-128

0

0

0

0

305

372

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

( 1300 )

( 513 )

( 50 )
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)
-1045

-141

0

0

1094

246

0

0

0

0

(0)

(0)

948
(0)
(0)

298
(0)
(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

(0)

часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової
діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

3390

(0)

(0)

3395

146

-52

3400

1

-321

3405

1685

2006

3410

0

0

3415

1686

1685

Примітки Відсутні
Керівник Кушнір Віктор Михайлович
Головний
Харитоненко Олена Олександрівна
бухгалтер
КОДИ

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ІНТЕРЕКСПРЕС"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

2015 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33097568

Звіт про власний капітал
за 2014 рік

Стаття

Нерозподіл
Капіта
Резерв
Код Зареєстров
Додатко
ений
Неоплач Вилуче
лу
ний
Всьо
ряд
аний
вий
прибуток
ений
ний
дооцін
капіта
го
ка капітал
капітал
(непокрит капітал капітал
ках
л
ий збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
Залишок на
400
початок
0
року
Коригуван
ня:
400
Зміна
0
5
облікової
політики
Виправленн 401
0
я помилок 0

7300

0

0

3445

4180

0

0

1492
5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни
Скоригова
ний
залишок на
початок
року
Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний
період
Інший
сукупний
дохід за
звітний
період
Дооцінка
(уцінка)
необоротни
х активів
Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструменті
в
Накопичені
курсові
різниці
Частка
іншого
сукупного
доходу
асоційовани
х і спільних
підприємств
Інший
сукупний
дохід
Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)
Спрямуванн
я прибутку

409
0
0

0

0

0

0

0

0

0

409
5

7300

0

0

3445

4180

0

0

1492
5

410
0

0

0

0

0

105

0

0

105

411
0

0

0

0

0

0

0

0

0

411
0
1

0

0

0

0

0

0

0

411
0
2

0

0

0

0

0

0

0

411
0
3

0

0

0

0

0

0

0

411
0
4

0

0

0

0

0

0

0

411
0
6

0

0

0

0

0

0

0

420
0
0

0

0

0

0

0

0

0

420
0
5

0

0

0

0

0

0

0

до
зареєстрова
ного
капіталу
Відрахуванн
я до
421
резервного 0
капіталу
Сума
чистого
прибутку,
належна до
421
бюджету
5
відповідно
до
законодавст
ва
Сума
чистого
прибутку на
422
створення
0
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума
чистого
422
прибутку на
5
матеріальне
заохочення
Внески
учасників: 424
Внески до 0
капіталу
Погашення
заборговано 424
сті з
5
капіталу
Вилучення
капіталу:
426
Викуп акцій 0
(часток)
Перепродаж
викуплених 426
акцій
5
(часток)
Анулюванн 427
я
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

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

викуплених
акцій
(часток)
Вилучення
427
частки в
5
капіталі
Зменшення
номінальної 428
вартості
0
акцій
Інші зміни в 429
капіталі
0
Придбання
(продаж)
неконтрольо
ваної частки 429
в
1
дочірньому
підприємств
і
Разом змін 429
у капіталі
5
Залишок на 430
кінець року 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

105

0

0

105

7300

0

0

3445

4285

0

0

1503
0

Примітки Відсутні
Керівник Кушнір Віктор Михайлович
Головний
Харитоненко Олена Олександрівна
бухгалтер

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до
міжнародних стандартів фінансової звітності
Випуск звітності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес»
(далі Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2014р. було затверджено згідно з рішенням
Правління від «17 » лютого 2015 р. Товариство створено згідно з Установчим договором про
діяльність Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерЕкспрес» від 15
червня 2004 року. Статутний фонд станом на 31.12.2014 року становить 7 300 000,00 грн., що
складає 730 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна.
Юридична адреса Товариства - 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69. Предметом діяльності
Товариства є страхування, перестрахування та фінансова діяльність, пов’язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, які здійснюються на основі
ліцензій, що видані Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України
КВЕД 65.12. 2. Основа підготовки фінансової звітності Керівництво Товариства несе

відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає фінансовий
стан на 31.12.2014 року, а також результати діяльності, рух грошових коштів та зміни в
капіталі за рік, який закінчився 31.12.2014 року, у відповідності до Концептуальних основ
фінансової звітності, Міжнародних стандартів фінансової звітності в редакції затвердженою
Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (РМСФЗ). При підготовці фінансової
звітності керівництво несе відповідальність за: - забезпечення правильного вибору та
застосування принципів облікової політики; - представлення інформації у т.ч. даних про
облікову політику, у формі що забезпечує прийнятність, достовірність, зрозумілість такої
інформації; - розкриття додаткової інформації у випадках, коли виконання вимог, МСФО є
недостатнім для розуміння користувачами звітності того випливу, який ті чи інші операції, а
також події чи умови здійснюють на фінансовий стан та фінансові результати діяльності; створення, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього
контролю; - оцінку спроможності продовжувати свою діяльність на безперервній основі у
найближчому майбутньому; - застосування заходів щодо збереження активів та виявлення та
запобігання випадкам шахрайства та інших прушень; - ведення обліку у відповідності до
законодавства України та Міжнародних стандартів фінансового обліку та звітності у формі,
яка б дозволяла розкрити та пояснити операції Товариства, а також надати на будь-яку дату
інформацію з достатньою точністю про фінансовий стан і забезпечити відповідність
фінансової звітності. . Фінансова звітність Товариства за рік, що завершився 31.12.2014 року
є фінансовою звітністю Товариства, підготовленою відповідно до МСБО 1 «Подання
фінансової звітності» та за формами із змінами, внесеними Наказом МФУ № 73 від
07.02.2013р. Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Наказом МФУ
№ 73 «Про затвердження національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку №1
«Загальні вимоги до фінансової звітності» фінансова звітність за період з 01 січня 2014 року
по 31 грудня 2014 року включає: - Баланс (Звіт про фінансовий стан); - Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід); - Звіт про рух рошових коштів; - Звіт про власний
капітал і - Пояснювальні примітки до фінансової звітності При складанні фінансової звітності
на основі МСФЗ за 2014р. Товариство застосовує МСФЗ, які є чинними на 31.12.2014р., з
урахуванням винятків, визначених у МСФЗ та які офіційно оприлюднені на веб-сайті МФУ.
Дані попередньої фінансової звітності, складеної в 2013р. на основі МСФЗ, використані у
якості порівняльних даних для складання повних фінансових звітів за МСФЗ за звітні періоди
2014р Дана фінансова звітність була складена відповідно до принципу оцінки за історичною
собівартістю, за винятком статей фінансові активи, фінансові зобов'язання, які оцінюються за
справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку чи збитку .
Балансова вартість визнаних активів і зобов'язань, які в іншому випадку обліковувалися б за
амортизованою вартістю, але справедлива вартість яких хеджується, коригується для
відображення змін справедливої вартості, пов'язаних з ризиками, що хеджуються у рамках
ефективних стосунків хеджування. Фінансова звітність компанії представлена в гривнях, а усі
суми закруглені до цілих тисяч (UAH 000).
2.1. Істотні положення облікової політики Облікова політика Товариства відповідає
положенням МСФЗ, що вступили в силу на кінець 31.12.2014р. по відношенню до річних
періодів, які починаються з 01 січня 2014 р. Відповідно до МСФЗ (ІАS) 8 Товариство
послідовно застосовує прийняту облікову політику до анологічних операцій, подій та умов,
які відбувались в попередніх звітних періодах та відбулись за звітний період, що закінчився
31.12.2014 р. При складанні даної фінансової звітності Товариством не здійснювалось
дострокового застосування стандартів, поправок та пояснень, які були опубліковані але не
вступили в дію станом на 01 січня 2014р. а) Основні засоби Основні засоби обліковуються за
первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від

зменшення корисності в разі їх наявності. Така вартість включає вартість заміни частин
об’єктів основних засобів та витрати по позиках в разі довгострокових будівельних проектів,
якщо виконуються критерії їх капіталізації. При необхідності заміни значних компонентів
основних засобів через певні проміжки часу Товариство визнає подібні компоненти як окремі
активи з відповідними їм індивідуальними термінами корисного використання і
амортизацією. Аналогічним чином, при проведенні основного технічного огляду, витрати,
пов'язані з ним, визнаються в балансовій вартості основних засобів як заміна об’єктів
основних засобів, якщо виконуються всі критерії визнання. Всі інші витрати на ремонт і
технічне обслуговування визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент понесення.
Приведена вартість очікуваних витрат по виведенню активу з експлуатації після його
використання включається в первісну вартість відповідного активу, якщо виконуються
критерії визнання резерву майбутніх витрат. Будівлі оцінюються за справедливою вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації по будівлях і збитків від зменшення корисності,
визнаних після дати переоцінки. Переоцінка здійснюється з достатньою частотою для
забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість переоціненого активу не
відрізняється істотно від його балансової вартості. Приріст вартості від переоцінки
відноситься на збільшення фонду переоцінки активів, що входить до складу капіталу, за
винятком тієї його частини, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, та виникла,
внаслідок попередньої переоцінки і визнана раніше в звіті про прибутки та збитки. В цьому
випадку збільшення вартості активу визнається в звіті про прибутки та збитки. Збиток від
переоцінки визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком тієї його частини, яка
безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по активу, раніше визнану у складі фонду
переоцінки. Товариство застосовує метод обліку, згідно з яким приріст вартості від
переоцінки переноситься до складу нерозподіленого прибутку, по мірі використання активу.
Як альтернатива перенесення суми приросту вартості від переоцінки в нерозподілений
прибуток може здійснюватися в момент вибуття активу. Різниця між амортизацією,
розрахованою на основі переоціненої балансової вартості активу, і амортизацією,
розрахованою на основі первинної вартості активу, щорік переводиться з фонду переоцінки
активів в нерозподілений прибуток. Крім того, накопичена амортизація на дату переоцінки
виключається з одночасним зменшенням валової балансової вартості активу, а потім чиста
сума дооцінюється до переоціненої вартості активу. При вибутті активу фонд переоцінки, що
відноситься до конкретного активу, що продається, переноситься в нерозподілений прибуток.
Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються у прибутку чи збитку, якщо вони не
включені до балансової вартості іншого активу. Амортизація розраховується лінійним
методом протягом строку корисної експлуатації активів за наступними річними нормами:
Будинки, споруди – 10%; Автомобілі – 10%; Меблі та приладдя – 10%; Офісне обладнання 20%. Списання раніше визнаних основних засобів або їх значного компонента з балансу
відбувається при їх вибутті або у випадку, якщо в майбутньому не очікується отримання
економічних вигід від використання або продажу даного активу. Доходи або витрати, що
виникають від припинення визнання об’єкта основних засобів (розраховані як різниця між
чистими надходженнями від вибуття (якщо вони є) та балансовою вартістю активу),
включаються в звіт про прибутки та збитки за той звітний рік, в якому актив був списаний.
Ліквідаційна вартість, термін корисного використання і методи амортизації активів
аналізуються в кінці кожного річного звітного періоду і при необхідності корегуються. б)
Нематеріальні активи Нематеріальні активи, які були придбані окремо, при первинному
визнанні оцінюються за первісною вартістю. Після первинного визнання нематеріальні
активи враховуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і
накопичених збитків від зменшення корисності (в разі їх наявності). Нематеріальні активи,

внутрішньо генеровані компанією, за винятком капіталізованих витрат на розробку, не
капіталізуються, а відповідні витрати відображаються в звіті про прибутки та збитки за
звітний рік, в якому вони виникли. Строк корисної експлуатації нематеріальних активів може
бути або визначеним, або невизначеним. Нематеріальні активи з визначеним строком
корисної експлуатації амортизуються протягом цього періоду і оцінюються на предмет
зменшення корисності, якщо є ознаки потенційного збитку зменшення корисності від даного
нематеріального активу. Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу
з визначеним строком корисної експлуатації переглядаються, як мінімум, в кінці кожного
фінансового року. Зміна очікуваного строку корисної експлуатації або очікуваної структури
споживання майбутніх економічних вигід, пов'язаних з активом, відображається у фінансовій
звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, залежно від ситуації, та
враховується як зміна облікових оцінок. Витрати на амортизацію нематеріальних активів з
визначеним терміном корисної експлуатації визнаються в звіті про прибутки та збитки в тій
категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів. Нематеріальні активи з
невизначеним терміном корисного використання не підлягають амортизації, а тестуються на
зменшення корисності щорічно або кожного разу, коли є ознака можливого зменшення
корисності нематеріального активу. Строк корисної експлуатації нематеріального активу з
невизначеним періодом використання переглядається щорічно з метою визначення того,
наскільки прийнятно продовжувати відносити даний актив до категорії активів з
невизначеним строком корисної експлуатації. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку
корисного використання - з невизначеного на визначений строк - здійснюється на
перспективній основі. Доходи або витрати від списання з балансу нематеріального активу
визнаються як різниця між чистим надходженням від вибуття активу і балансовою вартістю
активу та визнаються в звіті про прибутки та збитки у момент вибуття даного активу з
балансу. Видатки на дослідження і розробки Видатки на дослідження відносяться на витрати
на етапі їх понесення. Нематеріальний актив, що виникає в результаті витрат на розробку,
визнається лише тоді, коли Товариство може довести наступне: технічну можливість
завершити створення нематеріального активу так, щоб він був придатний до використання
або продажу; свій намір завершити створення нематеріального активу та використовувати
або продати його; свою здатність використовувати або продати нематеріальний актив;
наявність відповідних технічних, фінансових та інших ресурсів для завершення розробки;
свою здатність достовірно оцінити видатки, які відносяться до нематеріального активу
протягом його розробки. Після первісного визнання витрат на розробку в якості активу
застосовується витратна модель, яка вимагає, щоб активи обліковувались за первісною
вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації і накопичених збитків від зменшення
корисності. Амортизація активу починається після закінчення розробки, коли актив вже
готовий до використання. Амортизація проводиться протягом очікуваного періоду отримання
майбутніх економічних вигід від цього активу. Амортизація відображається в складі
собівартості. Протягом періоду розробки актив щорічно тестується на предмет зменшення
корисності. Ліцензії Ліцензії на право здійснення страхової діяльності видані на термін до 5
років або безстроково, залежно від характеру ліцензії, що надається. Ліцензії можуть бути
продовжені в кінці даного терміну, якщо Товариство виконуватиме заздалегідь встановлені
законодавством умови. Подовження може бути здійснене за невелику додаткову плату або
безкоштовно .Тому термін корисного використання цих ліцензій оцінюється як
невизначений. Нижче наводиться коротка інформація відносно облікової політики, яка
застосовується до нематеріальних активів Товариства. Ліцензії Витрати на розробку Строк
корисного використання Невизначений Визначений Метод амортизації Не амортизується
Амортизується протягом періоду очікуваних майбутніх продажів від відповідного проекту

методом рівномірного нарахування. Внутрішньо генерований або Придбаний актив Актив,
внутрішньо генерований придбаний в) Фінансові інструменти первісне визнання та подальша
оцінка і) Фінансові активи Первісне визнання та оцінка Фінансові активи, що знаходяться у
сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові активи, що
переоцінюються за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у
прибутку чи збитку; позики і дебіторська заборгованість; інвестиції, що утримуються до
погашення; фінансові активи, що є в наявності для продажу; похідні інструменти, визначені
як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні. Товариство класифікує свої
фінансові активи при їх первинному визнанні. Фінансові активи первісно визнаються за
справедливою вартістю, збільшеною в разі інвестицій, що не переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток, на безпосередньо пов'язані з ними
витрати по операції. Всі операції з придбання або продажу фінансових активів, що вимагають
постачання активів в строк, встановлений законодавством або правилами, встановленими
контрактом (угодою) визнаються на дату укладання контракту, тобто на дату, коли
Товариство приймає на себе зобов'язання купити або продати актив. Фінансові активи
Товариства включають грошові кошти, довгострокові та короткострокові депозити,
торгівельну та іншу дебіторську заборгованість, позики та інші суми до отримання,
котирувані та некотирувані фінансові інструменти, а також похідні фінансові інструменти.
Подальша оцінка фінансових активів Подальша оцінка фінансових активів наступним чином
залежить від їх класифікації: Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові активи, що переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові активи, призначені
для торгівлі, і фінансові активи, віднесені при первинному визнанні до категорії
переоцінених за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові активи
класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в
найближчому майбутньому. Дана категорія включає похідні інструменти, в яких Товариство
є стороною за договором, не визначені як інструменти хеджування в операції хеджування як
вони визначені в МСФО (ІАS) 39. Похідні інструменти, включаючи відокремлені вбудовані
похідні інструменти, також класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків,
коли вони визначаються як інструменти ефективного хеджування. Фінансові активи, що
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, враховуються в звіті
про фінансовий стан за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості визнаються у
складі фінансових доходів або фінансових витрат в звіті про прибутки та збитки. У
Товариства відсутні фінансові активи, визначені ним при первинному визнанні як
переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Товариство проаналізувало
фінансові активи, призначені для торгівлі, відмінні від похідних інструментів, на предмет
доцільності припущення про наявність наміру їх продажу в найближчому майбутньому.
Якщо Товариство не в змозі здійснювати торгівлю даними активами зважаючи на відсутність
активних ринків для них і наміри керівництва відносно їх продажу в найближчому
майбутньому змінилися, Товариство в окремих випадках може прийняти рішення про
перекласифікацію таких фінансових активів. Перекласифікація таких активів до категорії
позик і дебіторської заборгованості, інструментів, що є в наявності для продажу, або
фінансових інструментів залежить від характеру активу. Проведений аналіз не зробив впливу
на фінансові активи, класифіковані як переоцінені за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, через використання компанією можливості обліку за справедливою вартістю.
Похідні інструменти, вбудовані в основні договори, обліковуються як окремі похідні
інструменти і відображаються за справедливою вартістю, якщо властиві їм економічні
характеристики і ризики не є тісно пов'язаними з ризиками і характеристиками основних

договорів, і ці основні договори не призначені для торгівлі і не класифікуються як
переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Вбудовані похідні
інструменти такого роду оцінюються за справедливою вартістю, а зміни їх справедливої
вартості визнаються в звіті про прибутки та збитки. Порядок обліку переглядається лише в
разі змін в умовах договору, які приводять до суттєвої зміни грошових потоків, що потрібно
було б в іншому випадку. Позики та дебіторська заборгованість Позики і дебіторська
заборгованість є непохідними фінансовими активами з встановленими або визначеними
виплатами, які не котируються на активному ринку. Після первинного визнання фінансові
активи такого роду оцінюються за первісною або амортизованою вартістю, визначеною з
використанням методу ефективної процентної ставки, за вирахуванням резерву сумнівних
боргів. Амортизована вартість розраховується з врахуванням дисконту або премій при
придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною частиною ефективної відсоткової
ставки. Амортизація на основі використання ефективної відсоткової ставки включається до
складу доходів від фінансування в звіті про прибутки та збитки. Резерв сумнівних боргів
створюється, коли отримання повної суми заборгованості в подальшому неможливий.
Керівництво визначає вірогідність відшкодування дебіторської заборгованості, ґрунтуючись
на оцінці платоспроможності основних дебіторів та на аналізі строків не погашення
заборгованості. Безнадійна заборгованість списується з балансу в момент її виникнення.
Припинення визнання Фінансовий актив (або частина фінансового активу або частина групи
аналогічних фінансових активів) припиняє визнаватись на балансі, якщо: • строк дії прав на
отримання грошових потоків від активу минув; • Товариством передано право на отримання
грошових потоків від активу або взято на себе зобов'язання по виплаті третій стороні
отримуваних грошових потоків в повному об'ємі і без істотної затримки за «транзитною»
угодою; або Товариством передано практично всі ризики і вигоди від активу, або
Товариством не передано, але і не зберігаються за ним, практично всі ризики і вигоди від
активу, але передано контроль над даним активом. Якщо Товариством передано всі його
права на отримання грошових потоків від активу, або укладено транзитну угоду, і при цьому
не передано, але і не зберігаються за ним, практично всі ризики і вигоди від активу, а також
не передано контроль над активом, новий актив визнається в тій мірі, в якій Товариство
продовжує свою участь в переданому активі. В даному випадку Товариство також визнає
відповідне зобов'язання. Переданий актив і відповідне зобов'язання оцінюються на основі,
яка відображає права і зобов'язання, збережені Товариством. Участь, що продовжується, яка
набуває форми гарантії по переданому активу, визнається за найменшою з наступних
величин: первісній балансовій вартості активу або максимальній сумі, виплата якої може
вимагатись від Товариства. Зменшення корисності фінансових активів На кожну звітну дату
Товариство оцінює наявність об'єктивних ознак зменшення корисності фінансового активу
або групи фінансових активів. Корисність фінансового активу або групи фінансових активів
зменшується і збитки від зменшення корисності виникають, якщо і тільки якщо є об’єктивне
свідчення зменшення корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після
первісного визнання активу (“подія збитку”), і така подія (або події) збитку впливає
(впливають) на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від фінансового активу або
групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити. Може бути неможливим
ідентифікувати одну, окрему подію, що спричинила зменшення корисності. Скоріше
поєднаний вплив кількох подій може спричинити зменшення корисності. Збитки, очікувані як
наслідок майбутніх подій, незалежно від того, наскільки вони ймовірні, не визнаються.
Об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи активів
зменшується, містить у собі спостережні дані, які привертають увагу утримувача активу до
таких подій збитку: а) значні фінансові труднощі емітента або боржника; б) порушення

контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежів, відсотків або
основної суми; в) надання позикодавцем (з економічних чи юридичних причин, пов’язаних із
фінансовими труднощами позичальника) концесії позичальникові, яку позикодавець не
розглядав би за інших умов; г) стає можливим, що позичальник оголосить банкрутство або
іншу фінансову реорганізацію; ґ) зникнення активного ринку для цього фінансового активу
внаслідок фінансових труднощів; або д) спостерігаються дані, що свідчать про зменшення,
яке можна оцінити, попередньо оцінених майбутніх грошових потоків від групи фінансових
активів з часу первісного визнання цих активів, хоча зменшення ще не можна ідентифікувати
з окремими фінансовими активами в групі, включаючи: i) негативні зміни у стані платежів
позичальників у групі (наприклад, збільшення кількості прострочених платежів або
збільшення кількості позичальників із кредитними картками, які досягли свого кредитного
ліміту і сплачують мінімальну щомісячну суму); або ii) національні чи локальні економічні
умови, які корелюють із невиконанням зобов’язань за активами в групі Фінансові активи, що
оцінюються за амортизованою вартістю Відносно фінансових активів, що обліковуються за
амортизованою вартістю, Товаристо спочатку оцінює, чи існує об’єктивне свідчення
зменшення корисності окремо для фінансових активів, які є окремо суттєвими, та (окремо або
у сукупності) для фінансових активів, які не є окремо суттєвими. Якщо суб’єкт
господарювання визначає, що немає об’єктивного свідчення зменшення корисності для
окремо оціненого фінансового активу (незалежно від того, чи є він суттєвим), він включає
актив у групу фінансових активів з подібними характеристиками кредитного ризику та
оцінює їх на зменшення корисності у сукупності. Активи, які окремо оцінюють на зменшення
корисності і для яких збиток від зменшення корисності визнається або продовжує
визнаватися, не включаються у сукупну оцінку зменшення корисності. Якщо є об’єктивне
свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності фінансових активів, що
оцінюються за амортизованою собівартістю, то суму збитку оцінюють як різницю між
балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх
грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені),
дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто
ефективною ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансову вартість
активу слід зменшити прямо або застосовуючи рахунок резервів. Суму збитку слід визнавати
у прибутку чи збитку. Нарахування відсоткового доходу за зниженою балансовою вартістю
подовжується, грунтуючись на відсотковій ставці яка використовується для дисконтування
майбутніх грошових потоків з метою оцінки збитку від зменшення корисності. Відсоткові
доходи відображаються у складі фінансових доходів в звіті про прибутки і збитки. Позики
разом з відповідними резервами списуються з балансу, якщо відсутня реалістична
перспектива їх відшкодування в майбутньому, а все доступне забезпечення було реалізоване
або передане Товариству. Якщо протягом наступного року сума розрахованого збитку від
зменшення корисності збільшується або зменшується зважаючи на яку-небудь подію, що
сталася після визнання зменшення корисності, сума раніше визнаного збитку від зменшення
корисності збільшується або зменшується за допомогою корегування рахунку резерву. Якщо
попереднє списання вартості фінансового інструменту згодом відновлюється, сума
відновлення визнається як зменшення фінансових витрат в звіті про прибутки і збитки.ііі)
Фінансові зобов'язання Первісне визнання та оцінка Фінансові зобов'язання, що знаходяться
у сфері дії МСФЗ (ІAS) 39, класифікуються відповідно як фінансові зобов'язання, що
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, кредити і запозичення,
або похідні інструменти, визначені як інструменти хеджування при ефективному хеджуванні.
Товариство класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первинному визнанні. Фінансові
зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, в разі

позик і кредитів на безпосередньо пов'язані з ними витрати по операції. Фінансові
зобов'язання Товариства включають торгівельну та іншу кредиторську заборгованість,
позики, договори фінансової гарантії, а також похідні фінансові інструменти. Подальша
оцінка фінансових активів Подальша оцінка фінансових зобов'язань залежить від їх
класифікації таким чином:Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток Категорія «фінансові зобов'язання, що переоцінюються
за справедливою вартістю через прибуток або збиток» включає фінансові зобов'язання,
призначені для торгівлі, фінансові зобов'язання, визначені при первісному визнанні як
переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Фінансові зобов'язання
класифікуються як призначені для торгівлі, якщо вони придбані з метою продажу в
найближчому майбутньому. Ця категорія може включати похідні фінансові інструменти, в
яких Товариство є стороною за договором, не визначені як інструменти хеджування в
операції хеджування, як вони визначені в МСФЗ (IAS) 39. Виділені вбудовані похідні
інструменти також класифікуються як призначені для торгівлі, за винятком випадків, коли
вони визнаються як інструменти ефективного хеджування. Доходи та витрати по
зобов'язаннях, призначених для торгівлі, визнаються в звіті про прибутки чи збитки. У
Товариства існують фінансові зобов'язання, визначені нею при первісному визнанні як
переоцінені за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Процентні кредити та
позики Після первісного визнання процентні кредити та позики оцінюються за
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи і
витрати по таких фінансових зобов'язаннях визнаються в звіті про прибутки та збитки при
припиненні їх визнання, а також по мірі нарахування амортизації з використанням
ефективної відсоткової ставки. Амортизована вартість розраховується з врахуванням
дисконту або премій при придбанні, а також комісійних або витрат, які є невід'ємною
частиною ефективної відсоткової ставки. Амортизація ефективної відсоткової ставки
включається до складу фінансових витрат в звіті про прибутки або збитки. Припинення
визнання Визнання фінансового зобов'язання в звіті про фінансовий стан припиняється, якщо
зобов'язання погашене, анулюване, або термін його дії минув. Якщо наявне фінансове
зобов'язання замінюється іншим зобов'язанням перед тим же кредитором, на умовах, що
істотно відрізняються, або якщо умови наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або
зміни враховуються як припинення визнання первинного зобов'язання і початок визнання
нового зобов'язання, а різниця в їх балансовій вартості визнається в звіті про прибутки та
збитки. Згортання фінансового активу та фінансового зобов’язання Фінансові активи та
фінансові зобов'язання слід згортати і чисту суму подавати в звіті про фінансовий стан, якщо
і тільки якщо Товариство: а) на теперішній час має юридично забезпечене право на згортання
визнаних сум; б) має намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати актив й
одночасно погасити зобов’язання. їііі) Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових інструментів, торгівля якими здійснюється на активних
ринках на кожну звітну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань
дилерів (котирування на покупку для довгих позицій і котирування на продаж для коротких
позицій), без вирахування витрат по операції. Для фінансових інструментів, торгівля якими
не здійснюється на активному ринку, справедлива вартість визначається шляхом вживання
відповідних методик оцінки. Такі методики можуть включати використання цін недавно
проведених на комерційній основі операцій, використання поточної справедливої вартості
аналогічних інструментів; аналіз дисконтованих грошових потоків, або інші моделі оцінки.
Аналіз справедливої вартості фінансових інструментів і додаткова інформація про методи її
визначення приводиться в Примітці 10.3. г) Запаси Запаси оцінюють за меншою з таких двох
величин: собівартість та чиста вартість реалізації. Собівартість запасів включає всі витрати на

придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього
місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. Собівартість запасів Товариство
визначає за формулою – "перше надходження – перший видаток" (ФІФО). д) Зменшення
корисності нефінансових активів На кожну звітну дату Товариство визначає , чи є ознаки
можливого зменшення користності активу. Якщо такі ознаки мають місце, або якщо потрібне
проведення щорічної перевірки активу на зменшення користності,Товариство виробляє
оцінку суми очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування – більша з
двох оцінок активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти): справедливої вартості мінус
витрати на продаж та його вартості при використанні. Сума очікуваного відшкодування
визначається для окремого активу, за винятком випадків, коли актив не генерує надходження
грошових коштів, які, в основному, незалежні від надходжень, що генеруються іншими
активами або групами активів. Якщо балансова вартість активу або підрозділу, що генерує
грошові потоки, перевищує його суму очікуваного відшкодування , тобото сума очікуваного
відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення є збитком від
зменшення корисності. Збиток від зменшення корисності Товариство визнає в прибутках чи
збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБЗ 16, відповідно
до моделі переоцінки. Будь-який збиток від зменшення корисності переоціненого активу
визнається як зменшення резерву з переоцінки. При оцінці вартості від використання
майбутні грошові потоки дисконтуються по ставці дисконтування до оподаткування, яка
відображає поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей і ризики, властиві активу.
При визначенні справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж враховуються
недавні ринкові операції (якщо такі мали місце). При їх відсутності застосовується відповідна
модель оцінки. Ці розрахунки підтверджуються оцінними коефіцієнтами, котируваннями цін
акцій дочірніх компаній, що вільно обертаються на ринку, або іншими доступними
показниками справедливої вартості. Товариство визначає суму зменшення користнсоті,
виходячи з детальних планів і прогнозних розрахунків. Ці плани і прогнозні розрахунки, як
правило, складаються на 2 роки. Для триваліших періодів розраховуються довгострокові
темпи зростання, які застосовуються відносно прогнозованих майбутніх грошових потоків
після п'ятого року. В кінці кожного звітного періоду Товариство визначає, чи є свідчення
того, що збиток від зменшення корисності, визнаного для іншого, ніж гудвіл, активу в
попередніх періодах, вже відсутній або зменшився. Якщо така ознака є, Товариство оцінює
суму очікуваного відшкодування цього активу або підрозділу, що генерує грошові потоки.
Раніше визнані збитки від зменшення корисності сторнуються лише в тому випадку, якщо
змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування
активу з моменту визнання останнього збитку від зменшення корисності. Відновлення
обмежене таким чином, що балансова вартість активу не перевищує його суми
відшкодовуваної вартості, а також не може перевищувати балансову вартість, за
вирахуванням амортизації, по якій даний актив визнавався б у випадку, якщо в попередні
роки не було б визано збитку від зменшення корисності. Таке відновлення вартості
визнається в звіті про прибутки та збитки, за винятком випадків, коли актив обліковується за
переоціненою вартістю. У останньому випадку відновлення вартості обліковується як приріст
вартості від переоцінки. При визначенні наявності ознак зменшення корисності по активах
застосовуються наступні критерії: Нематеріальні активи Нематеріальні активи з
невизначеним терміном корисного використання перевіряються на предмет зменшення
користності щорічно станом на 31 грудня, а також якщо обставини вказують на те, що їх
балансова вартість могла зменшитись. Перевірка на предмет зменшення користності
проводиться на індивідуальній основі або, у разі потреби, на рівні підрозділу, що генерує
грошові потоки. e) Грошові кошти, довгострокові та короткострокові депозити Грошові

кошти, довгострокові та короткострокові депозити в звіті про фінансовий стан включають
грошові кошти в банках на поточних рахунках і в касі, а довгострокові та короткострокові
депозити з терміном погашення до 12 місяців або менш. ж) Забезпечення Забезпечення
визнається Товариством, якщо: а) Товариство має існуюче зобов’язання (юридичне чи
конструктивне) внаслідок минулої події; б) ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у
собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов’язання; в) можна достовірно
оцінити суму зобов’язання. У разі невиконання зазначених умов забезпечення не визнається.
У випадках, коли вплив вартості грошей у часі суттєвий, сума забезпечення має бути
теперішньою вартістю видатків, які, як очікується, будуть потрібні для погашення
зобов’язання. Якщо очікується, що деякі або всі видатки, потрібні для погашення
забезпечення, компенсуватимуться іншою стороною, компенсацію слід визнавати тоді і
тільки тоді, коли існує цілковита впевненість, що компенсація буде отримана, якщо суб’єкт
господарювання погасить зобов’язання. Компенсацію слід розглядати як окремий актив.
Сума, визнана для компенсації, не повинна перевищувати суму забезпечення. У звіті про
прибутки та збитки витрати, пов’язані із забезпеченням, можна наводити за вирахуванням
суми, визнаної для компенсації. Якщо вплив тимчасової вартості грошей суттєвий, то
забезпечення дисконтуються по поточній ставці до оподаткування, яка відображає поточні
ринкові оцінки вартості грошей у часі та ризиків, притаманних зобов’язанню. Ставка
дисконтування не має відображати ризики, на які були скориговані оцінки майбутніх
грошових потоків. Коли застосовується дисконтування, балансова вартість забезпечення
збільшується у кожному періоді для відображення плину часу. Це збільшення визнається як
витрати на позики. Забезпечення переглядається Товариством на кінець кожного звітного
періоду та коригується для відображення поточної найкращої оцінки. Якщо вже немає
ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним
для погашення зобов’язання, забезпечення сторнується. Забезпечення використовується
Товариством лише для тих видатків, для яких це забезпечення було створено з самого
початку. Оренда Визначення того, чи є операція орендою, або чи містить вона ознаки оренди,
засновано на аналізі вмісту операції. При цьому на дату початку дії договору потрібно
встановити, чи залежить його виконання від використання конкретного активу або активів, і
чи переходить право користування активом в результаті даної операції. Товариство як
орендар Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються Товариством як
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди, якщо тільки інша систематична
основа не дозволяє відображати в часі вигоди користувача. Товариство як орендодавець
Договори з оренди, по яких в Товаристві залишаються практично всі ризики і вигоди від
володіння активом, класифікується як операційна оренда. Первісні прямі витрати, понесені
орендодавцями при веденні переговорів та укладанні угоди про операційну оренду, слід
додавати до балансової вартості орендованого активу та визнавати як витрати протягом
строку оренди за такою самою основою, як дохід від оренди. й) Непоточні активи,
утримувані для продажу, та припинена діяльність Товариство оцінює непоточний актив (або
ліквідаційну групу), класифікований як утримуваний для продажу, за нижчою з оцінок: або за
балансовою вартістю, або за справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж.
Товариство класифікує непоточний актив (або ліквідаційну групу) як утримуваний для
продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції
продажу, а не поточного використання. Для цього актив (або ліквідаційна група) має бути
придатним для негайного продажу в тому стані, у якому він перебуває на момент продажу, на
умовах, яких зазвичай дотримуються при продажі таких активів (або ліквідаційних груп), і
цей продаж повинен бути високо ймовірним. Керівництво повинне мати твердий намір
зробити продаж, відносно якого повинна очікуватися відповідність критеріям визнання як

завершена операція продажу протягом одного року з дати класифікації. У звіті про прибутку
та збитки за звітний період, а також за порівняльний період минулого року, доходи і витрати
від припиненої діяльності враховуються окремо від доходів і витрат від діяльності, що
продовжується, з пониженням до рівня прибутку після оподаткування.Результуючий
прибуток або збиток (після вирахування податків) представляються в звіті про прибуток та
збиток. Основні засоби і нематеріальні активи після класифікації як утримувані для продажу
не підлягають амортизації. і) Податки Поточні податкові зобов’язання (активи) за поточний і
попередній періоди оцінюються Товариством за сумою, яку передбачається сплатити
податковим органам (відшкодувати у податкових органів) із застосуванням ставок
оподаткування та податкового законодавства, що діють або превалюють до кінця звітного
періоду. Поточний податок на прибуток, що відноситься до статей визнаних безпосередньо у
капіталі, визнається безпосередньо у власному капіталі, а не в звіті про прибутки та збитки.
Керівництво компанії періодично здійснює оцінку позицій, відображених в податкових
деклараціях, відносно яких відповідне податкове законодавство може бути по-різному
інтерпретоване, і в міру необхідності створює резерви. Відстрочене податкове зобов’язання
чи актив Відстрочене податкове зобов'язання чи актив розраховується по методу зобов'язань
шляхом визначення тимчасових різниць на звітну дату між податковою базою активів і
зобов'язань і їх балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відстрочені податкові
зобов'язання визнаються за всіма тимчасовими різницями, що оподатковуються, крім
випадків, коли: - Відстрочене податкове зобов'язання виникає в результаті первісного
визнання гудвілу, активу чи зобов'язання, в ході операції, що не є об'єднанням бізнесу, і на
момент здійснення операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на прибуток або
збиток до оподаткування; - Товариство визнає відстрочене податкове зобов’язання щодо всіх
тимчасових різниць, які підлягають оподаткуванню і пов’язані з інвестиціями в дочірні
підприємства, відділення, асоційовані підприємства та з частками у спільних підприємствах,
за винятком тих ситуацій, коли виконуються такі обидві умови: a) материнське підприємство,
інвестор або учасник спільного підприємства здатні контролювати визначення часу
сторнування тимчасової різниці; б) є ймовірним, що тимчасова різниця не сторнуватиметься
в недалекому майбутньому. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма тимчасовими
різницями, що підлягають вирахуванню, невикористаним податковим збиткам і
невикористаним податковим пільгам за умови, якщо є ймовірною наявність майбутнього
оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути зараховані тимчасові різниці, що
підлягають вирахуванню, невикористані податкові збитки та невикористані податкові пільги,
крім випадків коли: - Відстрочений податковий актив, який відноситься до тимчасової
різниці, що підлягають вирахуванню, виникає в результаті первісного визнання активу або
зобов'язання, що виникло не внаслідок об’єднання бізнесу, і яке на момент здійснення
операції не впливає ні на бухгалтерський прибуток, ні на прибуток або збиток до
оподаткування; - Суб’єктові господарювання слід визнавати відстрочений податковий актив
щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню і виникають від інвестицій у
дочірні підприємства, відділення, асоційовані підприємства та часток у спільних
підприємствах, тоді і тільки тоді, коли існує ймовірність того, що: а) тимчасова різниця
сторнуватиметься в недалекому майбутньому; б) оподаткований прибуток буде доступним, і
до нього можна застосувати тимчасову різницю. Балансова вартість відстроченого
податкового активу переглядається в кінці кожного звітного періоду. Товариство зменшує
балансову вартість відстроченого податкового активу в тих межах, у яких більше не буде
ймовірною наявність оподаткованого прибутку, достатнього, щоб дозволити використати
вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково. Будь-яке таке
зменшення сторнується за умови, якщо стає ймовірною наявність достатнього

оподаткованого прибутку. Невизнані відстрочені податкові активи переглядаються на кожну
звітну дату. Товариство визнає раніше не визнані відстрочені податкові активи, якщо виникає
ймовірність того, що майбутній оподаткований прибуток уможливить відшкодування
відстроченого податкового активу. Відстрочені активи та зобов'язання оцінюються за
ставками оподаткування які передбачається використовувати в період реалізації активу чи
погашення зобов’язання, на основі ставок оподаткування та податкового законодавства, що
діють або превалюють до кінця звітного періоду. Поточні та відстрочені податки визнаються
Товариством поза прибутком або збитком, якщо податок відноситься до статей, що
визнаються в тому самому або іншому періоді поза прибутком або збитком. Отже, поточні та
відстрочені податки, які відносяться до статей, що визнаються в тому самому або в іншому
періоді: а) в іншому сукупному прибутку, визнаються в іншому сукупному прибутку; б)
безпосередньо у власному капіталі, визнаються безпосередньо у власному капіталі.
Товариство здійснює згортання поточних податкових активів та поточних податкових
зобов’язаннь тоді і тільки тоді, коли: а) Товариство має юридично забезпечене право згортати
визнані суми; та б) Товариство має намір погасити зобов’язання на нетто-основі або продати
актив і одночасно погасити зобов’язання. Податкові вигоди, придбані в рамках об'єднання
бізнесу, але що не задовольняють критеріям для окремого визнання на цю дату, можуть бути
визнані згодом, в разі появи нової інформації про факти і обставини. Корегування
здійснюється як зменшення гудвілу (якщо її розмір не перевищує розмір гудвілу), якщо вона
була здійснена до завершення первинного обліку придбання бізнесу або признаватися у
складі прибутку чи збитку. Дохід Дохід у Концептуальній основі складання та подання
фінансових звітів визначається Товариством як збільшення економічних вигід протягом
облікового періоду у вигляді надходження або збільшення корисності активів чи зменшення
зобов’язань, що веде до збільшення власного капіталу, крім випадків, пов’язаних із внесками
учасників власного капіталу. Дохід визнається в тому випадку, коли отримання економічних
вигід Товариством оцінюється як ймовірне, та якщо дохід може бути достовірно оцінений і
не пов'язаний зі строком сплати платежу. Дохід оцінюється за справедливою вартістю
компенсації, яка отримана або підлягає отриманню з урахуванням визначених в договорі
умов платежу за вирахуванням податків та ін. Відсотковий дохід За всіма відсотковими
фінансовими інструментами, фінансовими активами відсотковий дохід або витрати
визнаються з використанням ефективної відсоткової ставки, яка дисконтує майбутні платежі
або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента
та, якщо доцільно, протягом коротшого періоду до чистої балансової вартості фінансового
активу чи фінансового зобов'язання. Відсотковий дохід визнається в складі фінансових
доходів у звіті про прибутки чи збитки. Девіденди Дохід визнається, коли встановлено право
Товариства на отримання платежу. Страхові контракти та зобов'язання Страховий контракт Контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої
сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові
страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно
вплине на власника страхового поліса. Визначення страхового контракту посилається на
невизначену подію, для якої несприятливий вплив на власника страхового поліса є
контрактною передумовою платежу. Товариство оцінює значимість страхового ризику за
кожним окремим контрактом.(ІАFRS 4). Отже, страховий ризик може бути значним, навіть
якщо ймовірність суттєвих збитків для всього портфеля контрактів є мінімальною. Така
індивідуальна оцінка кожного окремого контракту полегшує класифікацію контракту як
страхового контракту. Проте, якщо відомо, що відносно однорідний портфель невеликих
договорів складається з контрактів, кожен з яких передає страховий ризик, то страховикові не
треба вивчати кожен контракт з цього портфеля для виявлення незначної кількості

непохідних контрактів, які передають незначний страховий ризик. Контракт перестрахування
є різновидом страхового контракту. Контракт, який відповідає визначенню страхового
контракту, залишається страховим контрактом доти, поки не припиняться всі права та
зобов’язання (або поки не закінчиться термін дії). Товариство визнає всі активи, зобов'язання,
дохід та витрати, які виникають від всіх страхових контрактів, що він емітує (включаючи
відповідні аквізиційні витрати та супутні нематеріальні активи та договорів перестрахування,
якими він володіє. Товариство безпосередньо визнає та оцінює контрактні права (активи) та
зобов'язання за страховими контрактами за справедливою вартістю та не відстрочує
надходження і вибуття грошових потоків (метод нарахування). Оціювання за справедливою
вартістю здійснюється з урахуванням двох застережень: і) визнаючи брак операцій на ринку,
Товариство використовує припущення та інформацію, характерні саме для Товариства, якщо
ринкову інформацію не можна отримати, не зазнавши неприйнятних витрат та не доклавши
надмірних зусиль; іі) якщо немає ринкових свідчень протилежного, очікувана справедлива
вартість страхового зобов'язання не повинна бути меншою (але може бути більшою) за ціну
яку Товариство встановило б за прийняття нових контрактів з подібними контрактними
умовами та рештою строку погашення від нових власників страхових полісів. Товариство не
підписує страховий контракт та не визнає чистого прибутку, якщо тільки не має таких
ринкових свідчень. Деякі страхові контракти Товариства (страховика) можуть містити
компонент депозиту, але здійснити розділення та оцінити і визнати усі можливі зобов'язання
та права є неможливим. Зобов'язання Оцінка страхових зобов'язань здійснюється
Товариством без дисконтування та з достаньою обачністю. Товариство ( страховик) не визнає
як зобов’язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі
страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного
періоду (такі як резерв коливань збитковості). Товариство (страховик) здійснює послідовну
переоцінку визначених страхових зобов'язань у кожному періоді. Товариство вилучає
страхове зобов’язання (або частину страхового зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий
стан, якщо і тільки якщо воно припиняється – тобто, коли передбачене контрактом
зобов’язання виконується, скасовується або закінчується термін його дії. Товариство не
проводить згортання: - активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань;
або - доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за
відповідними страховими контрактами. Товариство слідкує за тим, чи не зменшилась
корисність його активів перестрахування. Зменшення корисності активів перестрахування
Оцінка активів перестрахування здійснюється Товариством окремо. Якщо корисність активу
перестрахування цедента зменшилась, цедент відповідним чином зменшує його балансову
вартість та визнає такий збиток від зменшення корисності у прибутку або збитку. Корисність
активу перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо: a) є об’єктивне свідчення того, що
внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання активу перестрахування, цедент
може не отримати всі суми, які повинні йому сплачуватися за умовами контракту; та б) вплив
такої події на суми, які отримає цедент від перестраховика, можна достовірно оцінити.
2.2.Товариство проводить перевірку адекватності зобов’язань на кінець кожного звітного
періоду. Перевірка адекватності зобов’язань Товариство на кінець кожного звітного періоду
оцінює адекватність своїх визнаних страхових зобов’язань, використовуючи для цього
поточні оцінки майбутніх грошових потоків за своїми страховими контрактами. Якщо ця
оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань (за вирахуванням
відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів) є
неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових потоків, тоді нестачу треба
повністю визнавати у прибутку чи збитку. До оцінки адекватності страхових зобов'язань
Товариства (страховика) залучається ТОВ «Інститут аналізу ризиків». Якщо перевірка

свідчить про неадекватність зобов’язань, нестача повністю визнається у прибутку чи збитку.
3. Істотні облікові судження, оціночні значення і припущення Підготовка фінансової
звітності Товариства вимагає від її керівництва винесення думок і визначення оціночних
значень і припущень на кінець звітного періоду, які впливають на доходи, що
представляються в звітності суми, витрат, активів і зобов'язань, а також на розкриття
інформації про умовні зобов'язання та умовні активи. Проте невизначеність відносно цих
припущень і оціночних значень може привести до результатів, які можуть вимагати в
майбутньому істотних коригувань балансової вартості активів або зобов'язань, відносно яких
приймаються подібні припущення і оцінки. Фінансова звітність Товариства складається на
основі методу нарахування (за винятком звіту про рух грошових коштів), з урахуванням
пріоритету економічного змісту над юридичною формою. Судження, оціночні значення і
припущення В процесі застосування облікової політики керівництво Товариства
використовувало наступні думки, що роблять найбільш істотний вплив на суми, визнані в
фінансовій звітності: Основні припущення про майбутні та інші основні джерела
невизначеності в оцінках на звітну дату, які можуть послужити причиною істотних
коригувань балансової вартості активів і зобов'язань протягом наступного: відносно
інтерпретації складного податкового законодавства, змін в податковому законодавстві, а
також сум і термінів отримання майбутнього оподаткованого доходу існує невизначеність. З
урахуванням значної різноманітності операцій Товариства, а також довгострокового
характеру і складності наявних договірних стосунків, різниця, що виникає між фактичними
результатами і прийнятими припущеннями, або майбутні зміни таких припущень можуть
спричинити майбутні коригування вже відображених у звітності сум витрат або доходів по
податку на прибуток. Грунтуючись на обгрунтованих припущеннях, Товариство створює
резерви під можливі наслідки податкового аудиту, що проводиться податковими органами.
Величина подібних резервів залежить від різних чинників, наприклад, від результатів
попередніх аудитів і різних інтерпретацій податкового законодавства компанією-платником
податків і відповідним податковим органом. Подібні відмінності в інтерпретації можуть
виникнути по великій кількості питань залежно від умов. Оскільки Товариство оцінює
виникнення судових розглядів у зв'язку з податковим законодавством і подальший відтік
грошових коштів як малоймовірні, умовне зобов'язання не визнавалось. Судження,
припущення та оціночні значення Товариства засновані на вихідних даних, які воно мало в
своєму розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і
припущення відносно майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або
непідконтрольних Товариству обставин. Такі зміни відображаються в припущеннях у міру
того, як вони відбуваються. Податки Відстрочені податкові активи визнаються за всіма
невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірність отримання прибутку
до оподаткування, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення
суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі
ймовірних термінів отримання та обсягу майбутнього оподаткованого прибутку, а також
стратегії податкового планування, необхідна істотна думка керівництва. Справедлива
вартість фінансових інструментів Основою визначення справедливої вартості є припущення,
що Товариство діє безперервно і не має ні намеру ні потреби ліквідувати чи суттєво
скоротити обсяг своєї діяльності ао здійснювати операції за несприятливих умов. Фінансові
інструменти, щодо яких Товариство визначає справедливу вартість, є такими, що мають
котирування на активному ринку, іх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і
регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. У випадках, коли
справедлива вартість фінансових інструментів і фінансових зобов'язань, визнаних в звіті про
фінансовий стан, не може бути визнана на підставі даних активних ринків, вона визначається

з використанням методів оцінки, включаючи модель дисконтуємих грошових потоків. Як
вихідні дані для цих моделей по можливості використовується інформація із
спостережуваних ринків, проте в тих випадках, коли це не представляється практично
здійсненним, потрібна певна доля судження для встановлення справедливої вартості.
Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності, кредитний ризик і
волатильність. Зміни в припущеннях відносно даних чинників можуть зробити вплив на
справедливу вартість фінансових інструментів, відображену в фінансовій звітності. Витрати
на розробку Витрати на розробку капіталізуються відповідно до облікової політики,
визначеної в Примітці 2.2.б) Первинна капіталізація витрат грунтується на судженні
керівництва про те, що технологічне та економічне виконання підтверджені, як правило, коли
проект по розробці досягає певної стадії відповідно до встановленої моделі здійснення
проектів. Для визначення сум, які можуть бути капіталізовані, керівництво приймає
припущення відносно очікуваних майбутніх грошових потоків від проекту, ставок
дисконтування, які застосовуватимуться та очікуваного терміну отримання вигоди. Станом
на 31 грудня 2014р. балансова вартість капіталізованих витрат на розробку склала 31,2
тис.грн. (2013р.: 393,0 тис.грн.). Дана сума включає суттєві інвестиції на розробку
інноваційної Комп'ютерної Програми та витрат на розробку власного інтернет-сайту. Оцінка
дебіторської та кредиторської заборгованості Товариства здійснюється первісно за її
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущенні того, що
дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою. Товариство вважає , що іі
номінальна вартість є справедливою і не амортизується. Фінансова звітність Товариства за
рік, що закінчився 31 грудня 2014 року була підготовлена на основі припущення, що
підприємство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому
майбутньому. Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході
звичайної діяльності. Управлінський персонал та акціонери Товариства мають намір і в
подальшому продовжувати свою діяльність. Керівництво Товариство вважає припущення,
щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперевній основі прийнятним.
На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі,
пов’язаному як із світовою економічною кризою, так і економічною та політичною кризою в
Україні, що триває протягом останнього часу. Неможливо достовірно визначити єфект
впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Товариства, стабільність і
структура операцій із споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна
невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість відшкодування вартості
активів Товариства і здатність обслуговувати і погашати свої зобов’язання у міру настання
терміну їх погашення. Фінансова звітність Товариства не включає коригування, які можуть
мати місце в результаті такої невизначеності. 4. Стандарти, які були випущені, але ще не
набрали чинності. Зміни в МСФЗ. Нижче наводяться стандарти та поправки, які були
випущені, але ще не набрали чинності на дату випуску фінансової звітності Товариства. У
список включені випущені стандарти, удосконалення та поправки , які Товариство
передбачає застосувати в майбутньому. Товариство має намір застосувати ці стандарти, з
дати набрання їх чинності. МСФО (ІAS) 8.30 МСФО (ІAS) 8.31 (d). МСФЗ (IFRS) 9
«Фінансові інструменти» В липні 2014р. Рада з МСФЗ опублікувала кінцеву редакцію МСФЗ
(ІFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка відображає результати всіх етапів проекту з
фінансовими інструментами та замінює МСФЗ (ІАS) 39 «Фінансові інструменти: визнання та
оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ(ІFRS) 9. Стандарт вводить нові вимоги відносно
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Проте
допускається дострокове застосування . Стандарт застосовується ретроспективно але надання
порівнювальної інформації не є обов’язковим.Дострокове застосування попередніх редакцій

МСФЗ (ІFRS) 9 (2009 р.,2010р., та 2013р.) допускається, якщо дата початкового застосування
здійснювалось до 01.02.2015р. Застосування МСФЗ (ІFRS) 9 вплине на класифікацію та
оцінку фінансових активів Товариства але не вплине на класифікацію та оцінку фінансових
зобов’язань Товариства. «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013рр.» Дані
поправки набувають чинності з 01.07.2014р. та імовірно істотно не вплинуть на фінансову
звітність Товариства. Поправка до МСФЗ (ІFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості» Поправка
застосовується перспективно та пояснює, що виключення відносно портфеля в МСФЗ (ІFRS)
13 може застосовуватись не тільки по відшенню до фінансових активів і фінансових
зобов’язань, а також відносно інших договорів, що попадають до сфери застосування МСФЗ
(ІFRS) 9 або МСФЗ (ІАS) 39, в частині застосування. Поправка до МСФЗ (ІАS) 40
«Інвестиційна нерухомість» Опис додаткових послуг в МСФЗ (ІАS) 40 розмежовує
інвестиційну нерухомість та нерухомість, що зайнята власником (т.п. основні засоби).
Поправка застосовується перспективно та роз’яснює, що для визначення того, що є операцією
(придбання активу або об’єднання бізнесу) застосовується МСФЗ (ІFRS) 3, а не МСФЗ (ІАS)
40. Поправка до МСФЗ (ІFRS) 3 «Об’єднання бізнесу» Поправка застосовується
перспективно та роз’яснює наступні виключення у сфері застосування МСФЗ (ІFRS) 3: - До
сфери застосування МСФЗ (ІFRS) 3 не відносяться всі угоди про спільне підприємництво, а
не тільки сумісні підприємства; - Дане виключення зі сфери застосування застосовується
виключно по відношенню до обліку в фінансовій звітності самої угоди про спільне
підприємство. Зміни в МСФЗ З 01 січня 2014 року набрали чинності наступні нові,
переглянуті стандарти та тлумачення: ? «Інвестиційні організації» - поправки до МСФЗ
(ІFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» МСФЗ (ІFRS) 12 «Розкриття інформації про
частки участі в інших суб’єктах господарювання» та МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фінансова
звітність»; ? «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань» поправки до МСФЗ
(IAS) 32 «Фінансові інструменти: подання»; ? «Розкриття інформації про суми очікуваного
відшкодування нефінансових активів» - поправки до МСФЗ (IAS) 36 «Зменшення корисності
активів»; ? «Новації похідних інструментів та продовження обліку хеджування» - поправки
до МСФЗ (IAS) 39 « Фінансові інструменти:визнання та оцінка»; ? Тлумачення КТМФЗ
(IFRIC) 21 «Обов’язкові платежі»; ? «Удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.» поправки
до МСФЗ (ІFRS) 13 «Короткострокова дебіторська та кредиторська заборгованість»; ?
«Удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.» поправки до МСФЗ (ІFRS) 1 «Значення фрази
«МСФЗ що набрали чинності». Дані поправки не вплинули на фінансову звітність Товариства
за період, що закінчився 31.12.2014р. 5. Інші доходи /витрати та коригування a. Інші
операційні доходи 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Суми, що повертаються із технічних
резервів, інших, ніж резерви незароблених премій 774,0 798,0 Частки страхових виплат і
відшкодувань, компенсовані перестраховиками 27,0 4,0 Суми, що отримуються в результаті
реалізації переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи,
відповідальної за заподіяні збитки 81 ,0 55,0 Інші операційні доходи 40,0 24,0 --------------------------------- 922,0 881,0 5.2.Інші операційні витрати 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000)
Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій (555,0 ) (1931,0)
Відрахування у централізовані страхові резервні фонди (0,0) (8,9) Сумнівні та безнадійні
борги (10,0) (0,0) Операційні витрати ( 2,0) (141,1) _____________________ 567,0 2081,0 5.3.
Інші фінансові доходи 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Доходи від депозитів 364,0 370,0
____________________ 364,0 370,0 5.4. Інші доходи 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000)
Доходи від зміни справедливої вартості фінансових інвестицій, що переоцінюються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток 0,0 3634,0 Інші доходи від звичайної
діяльності 8,0 476,0 _____________________ 8,0 4110,0 5.5.Фінансові витрати 2014р. 2013р.
(UAH 000) (UAH 000) Збитки від знецінення довгострокових фінансових інвестицій, що

переоцінюються ( 978,0) (2820,0) за справедливою вартістю через прибуток або збиток
(Примітки 10) _____________________ (978,0) ( 2820,0) 5.6. Інші витрати 2014р. 2013р. (UAH
000) (UAH 000) Інші витрати від звичайної діяльності 0,0 598,0 _____________________ 0,0
0,0 5.7. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів, вартість запасів У складі
елементів операційних витрат 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Амортизація основних
засобів 8,0 62,0 Амортизація нематеріальних активів 93,0 47,0 Вартість запасів визнана у
витратах 182 ,0 173,0 5.8. Витрати на винагороди працівникам 2014р. 2013р. (UAH 000)
(UAH000) Витрати на оплату праці 620,0 689,0 Витрати на соціальне забезпечення 224,0
250,0 ____________________ 844,0 939,0 6. Податок на прибуток Поточний податок на
прибуток : 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH000) Поточні платежі по податку наприбуток 73,0
475,0 Коригування по відношенню до поточного податку на прибуток попереднього року 0,0
(106,0) Витрати по податку на прибуток, що відображені в звіті про фінансові результати
421,0 357,0
Тимчасові різниці, що пов'язані з інвестиціями в дочірні підприємства, відділення,
асоційовані підприємства та з частками у спільних підприємствах, по яким не було визнано
відстрочене податкове зобов'язання, в сукупності складють 11 321,0 тис.грн. (2013р.: 12 299,0
тис.грн.) 7. Прибуток на акцію Суми базового прибутку на акцію розраховуються шляхом
ділення чистого прибутку за рік на середню кількість простих акцій, що знаходяться в обігу
протягом року Нижче наводиться інформація про прибуток та кількість акцій, яка
використана при розрахунку базового прибутку на одну акцію: 2014р. 2013р. (UAH 000)
(UAH 000) Чистий прибуток 105,0 56,0 Середня кількість простих акцій для розрахунку
базового прибутку на акцію 730 730 Чистий прибуток на одну просту акцію 0,1438 0,077 8.
Основні засоби Машини та Автомобілі Офісне Всього oбладнання обладнання Вартість
(UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) На 31 грудня 2013р. 318,0 275,0 124,0 717,0
Надходження 19,0 0,0 0,0 19,0 Вибуття 48,0 0,0 62,0 110,0 На 31 грудня 2014р. 289,0 275,0
62,0 626,0 Амортизація На 31 грудня 2013р. 303,0 193,0 102,0 598,0 Амортизаційні
відрахування за рік 14,0 15,0 12,0 41,0 Вибуття 48,0 0,0 62,0 110,0 На 31 грудня 2013р. 269,0
208,0 52,0 529,0 Чиста балансова вартість: На 31 грудня 2013р. 15,0 82,0 22,0 119,0 На 31
грудня 2014р. 20,0 67,0 10,0 97,0 9. Нематеріальні активи Ліцензії Витрати на Всього
розробку Первісна вартість (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) На 31 грудня 2013р. 301,0
1179,0 1480,0 Приріст –внутрішньо 32,0 32,0 генерованих розробок На 31 грудня 2014р. 301,0
1211,0 1512,0 Амортизація та збиток від знецінення На 31 грудня 2013р. ___ 53,0 53,0
Амортизація 60,0 60,0 На 31 грудня 2014р. 113,0 113,0 Чиста балансова вартість: На 31
грудня 2013р. 301,0 1122,0 1423,0 На 31 грудня 2014р. 301,0 1098,0 1399,0 10. Інші фінансові
активи та фінансові зобов'язання a. Інші фінансові активи Позики та дебіторська
заборгованість 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Дебіторська заборгованість за наданими
послугами зі страхування (чиста реалізаційна вартість) 216,0 220,0 Дебіторська
заборгованість (надані аванси) асистуючій компанії 12,0 30,0 Дебіторська заборгованість з
бюджетом (авансові внески з податку на прибуток 0,0 7,0 Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих доходів (за нарахованими відсотками по депозитним вкладам)
27,0 44,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 77,0 592,0 Всього позики та дебіторська
заборгованість 332,0 893,0 Інші фінансові інвестиції та інші необоротні активи 2014р. 2013р.
(UAH 000) (UAH 000) Акції (іменні, прості, бездокументарні) 14 012,0 13 183,0 Залишок
коштів у централізованих страхових резервних фондах (внески до МТСБУ) 1170,0 1167,0
Всього довгострокові інвестиці 15 182,0 14 350,0 Всього оборотні 332,0 893,0 Всього
необоротні 15 182,0 14 350,0 Довгострокові інвестиції - котируємі інструменти Товариству
належать неконтролюємі частки участі (від 0,0263 до 1,0356 %) у компаніях . Справедлива
вартість фінансових активів, що класифіковані у звіті про фінансовий стан як інші фінансові

інвестиції станом на 31.12.2014 року визначені на підставі котирувань цінних паперів на
торгівельних площадках фондових бірж. Вартість цінних паперів, що не мають котирувань на
фондовій біржі оцінюються за собівартістю. Збиток від знецінення довгострокових
фінансових інвестицій По відношенню до довгострокових фінансових інвестицій, на кожну
звітну дату Товариство здійснює аналіз, на наявність об'єктивних ознак збитків від
знецінення. Об'єктивні ознаки наявності збитків від знецінення включають значне зниження
справедливої вартості інвестицій нижче їх первісної вартості. Визначення того, що є
«значним» вимагає судження. При визначенні данного судження Товариство оцінює, серед
іншого, зміну цін на акції в попередньому, а також тривалому періоді, протягом якого
справедлива вартість інвестиції була нижче первісної вартості або ступінь, в котрій первісна
вартість інвестиції перевищувала їх справедливу вартість. На основі зазначених критеріїв
Товариство визначило збиток від знецінення в сумі 978,0 тис.грн. 2014р. (2013р.: 2 820,0
тис.грн.) по категорії «інших фінансових інвестицій» ця сума відображена в складі
фінансових витрат в звіті про фінансові результати. (Примітка 5.5.) b. Інші фінансові
зобов'язання Інші довгострокові фінансові зобов'язання 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000)
Поворотна фінансова допомога 0,0 209,0 Всього фінансові зобов'язання 0,0 209,0 Всього інші
фінансові зобов'язання 0,0 209,0 Всього довгострокові 0,0 209,0 c. Справедлива вартість
Нижче наведено порівняння балансової та справедливої вартості фінансових інструментів
Товариства, що представлені у фінансовій звітності, по категоріям. Балансова вартість
Справедлива вартість 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) (UAH
000) Фінансові активи Довгострокові фінансові інвестиції 14 012,0 13 183,0 14 012,0 13 183,0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи послуги 216,0 220,0 216,0 220,0 Позики та інша
дебіторська заборгованість 1 286,0 1840,0 1286,0 1840,0 Грошові кошти та короткострокові
депозити 1 686,0 1685,0 1 686,0 1685,0 Всього 17 200,0 16 928,0 17 200,0 16 928,0 Фінансові
зобов'язання Балансова вартість Справедлива вартість 2014р. 2013р. 2014р. 2013р. (UAH 000)
(UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) Інші довгострокові фінансові зобов'язання 0,0 209,0 0,0
209,0 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 21,0 7,0 21,0 7,0 Поточні
забезпечення (забезпечення виплат відпусток) 37 ,0 45,0 37,0 45,0 Інша поточна кредиторська
заборгованість 1710,0 1254,0 1710,0 1254,0 Всього 1768,0 1515,0 1768,0 1515,0 Поворотна
фінансова допомога До фінансових зобов'язань у складі іншої поточної кредиторської
заборгованості, в повному обсязі, відноситься сума 355,0 тис.грн., яка надана в рамках
договору про надання поворотної фінансової допомоги, заключенного Товариством, що була
отримана як поворотна, безвітсоткова фінансова допомога від пов'язаної юридичної особи
ТОВ «ТрансфармПлюс», яка є акціонером товариства з належною їй часткою акцій в розмірі
35,3425% . Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, визнаних у фінансовій
звітності, представляють собою суму, на яку може бути здійснено обмін інструменту в
результаті поточної угоди між сторонами, що бажають здійснити таку угоду, яка відмінна від
примусового продажу або ліквідації. Для визначення справедливої вартості
використовуються наступні методи та припущення: ? Справедлива вартість грошових коштів
та короткострокових депозитів , дебіторської та кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги, а також інших короткострокових зобов'язань в основному приблизно рівна
їх балансової вартості тому, що ці інструменти будуть погашені в найближчому
майбутньому. ? Товариство оцінює дебіторську заборгованість на основі факторів ризика
індивідуальної оцінки платіжоспроможності клієнта. На основі цієї оцінки для обліку
очікуваних збитків по цій дебіторській заборгованості використовуються резерви. Станом на
31 грудня 2014р. балансова вартість такої дебітрської заборгованості за вирахуванням
резервів, булла приблизно рівна її справедливій вартості. ? Справедлива вартість котируємих
довгострокових фінансових інвестицій визначається на основі котируваних цін на активних

ринках на звітну дату. Справедлива вартість некотируваних інструментів, інших
довгострокових фінансових зобов'язань визначається шляхом дисконтування майбутніх
грошових потоків з використанням поточних ставок для заборгованості з анологічними
умовами, кредитним ризиком та строками, що залишились до погашення. Ієрархія
спрведливої вартості, яка відображає значущість вхідних даних, використаних при складанні
оцінок Станом на 31 грудня 2014р. у Товариства є в наявності наступні фінансові
інструменти, які відображені за справедливою вартістю в фінансовій звітності: Товариство
використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки: Рівень 1: ціни
котирувань (некориговані) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань. Рівень
2: інші методи, вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які
спостерігаються для активу або зобов'язання або прямо (тобто як ціни), або опосередковано
(тобто отримані на підставі цін). Рівень 3: методи, в яких використовуються вхідні дані, які
здійснюють суттєвий вплив на відображену справедливу вартість та не грунтуються на даних
ринку. Активи, які оцінюються за справедливою вартістю Фінансові активи, що
переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 31 грудня 2014р.
Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) Інші фінансові
інвестиції 14 012,0 3 013,0 7 743,0 3256,0 Зобов'язання, які оцінюються за справедливою
вартістю Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою вартістю через
прибуток або збиток 31 грудня 2014р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 (UAH 000) (UAH 000) (UAH
000) (UAH 000) Довгострокові фінансові зобов'язання 0,0 0,0 Інша поточна кредиторська
заборгованість 1323,0 1323,0 За звітний період, що закінчився 31 грудня 2014р., відбулось
переведення між Рівнем 2 та Рівнем 3 ієрархії вхідних даних оцінки справедливої вартості.
Станом на 31 грудня 2013р. у Товариства були в наявності наступні фінансові інструменти,
відображені за справедливою вартістю: Активи, які оцінюються за справедливою вартістю
Фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
31 грудня 2013р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) Інші
фінансові інвестиції 13 183,0 3013,0 10170,0 ____ Зобов'язання, які оцінюються за
справедливою вартістю Фінансові зобов'язання, що переоцінюються за справедливою
вартістю через прибуток або збиток 31 грудня 2013р. Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 (UAH 000)
(UAH 000) (UAH 000) (UAH 000) Довгострокові фінансові зобов'язання 209,0 209,0 Інша
поточна кредиторська заборгованість 1 221,0 1 221,0 За звітний період, що закінчився 31
грудня 2013р., відбулось переведення між Рівнем 1 та Рівнем 2 ієрархії вхідних даних оцінки
справедливої вартості . 11. Перевірка на предмет отримання збитку від зменшення корисності
нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання Балансова вартість
ліцензій Товариства 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Ліцензії з невизначеним строком
корисного використання 301,0 301,0 Товариство здійснило щорічну перевірку на предмет
зменшення корисності станом на 31 грудня 2014р. При аналізі ознак зменшення корисності
Товариство, серед інших факторів, бере до уваги взаємозв'язок між ринковою капіталізацією
та балансовою вартістю її капіталу. Станом на 31 грудня 2014р. ринкова капіталізація
Товариства була менша за балансову вартість його капіталу, що вказувало на потенційний
збиток від зменешення корисності активів. Крім того, загальне зниження маштабів діяльності
по всій країні, а також невизначеність, що триває по відношенню до політичної та
економічної ситуації в країні призвели до падіння попиту на послуги страхування. Сума
очікуваного відшкодування булла визначена шляхом розрахунку вартості при використанні
активів на основі прогнозованих грошових потоків, які грунтуються на фінансових планах
затверджених керівництвом на дворічний термін. Ставка дисконтування до оподаткування,
яка застосовується до прогнозованих грошових потоків, становила 20% (2013р.:22%), а

грошові потоки за межами дворічного терміну були екстрапольовані з урахуванням темпу
зростання, який дорівнює 4,9% (2013: 3,5%). Даний темп зростання не перевищує середній
темп зростання по галузі, в якій Товариство здійснює свою діяльність.Таким чином в
результаті проведенного аналізу керівництво не визначило ознак зменшення корисності
нематеріальних активів (ліцензій) Товариства. Ключові припущення, які використовуються
при розрахунку вартості при використанні активу При розрахунку вартості при використанні
активу Товариством були зроблені припущення по відношенню наступних показників: o
Валовий прибуток o Ставки дисконтування o Зростання витрат пов'язаних з регулюванням
страхових випадків (ліквідаціні витрати) o Частка ринку протягом планового періоду o Темп
зростання Валовий прибуток - Основою для визначення обсягу валового прибутку є середнє
значення валового прибутку за три попередні роки, що до початку планового періоду, який
збільшується протягом планового періоду в зв'язку з передбачуваним збільшенням
ефективності. Відсоток збільшення валового прибутку за 2014р. становить ¬¬24,6% Ставки
дисконтування – Ставки дисконтування відображають поточні ринкові оцінки ризиків,які
відносяться до тимчасової вартості грошових коштів та індивідуальних ризиків по активах.
Розрахунок ставки дисконтування грунтується на конткретних умовах, властивих діяльності
Товариства та визначається виходячі з середньозваженої вартості її капіталу.
Середньозважена вартість капіталу обліковується як позиковий капітал, так і акціонерний
капітал. Позиковий капітал за 2013-2014рр. у Товариства відсутній. Вартість акціонерного
капіталу визначається на основі очікуваної доходності по інвестиціях акціонерів Товариства.
Ризики, які є характерними для Товариства, обліковуються шляхом застосування
індивідуальних коєфіцієнтів бета. Коєфіцієнти бета переоцінюються щорічно на основі
ринкової інформації, яка є в наявності у відкритому доступі. Зростання витрат пов'язаних з
регулюванням страхових випадків (ліквідаціні витрати)- Основою для визначення вартості
витрат пов'язаних з регулюванням страхових випадків (ліквідаціні витрати)- є опубліковані
індекси цін, а також інша інформація, яка відноситься до відповідної групи товарів, робіт,
послуг. Прогнозні показники використовуються тільки в тому випадку, якщо вони
загальнодоступні, в іншому випадку в якості індикатора майбутніх змін вартості в цінах на
товари, роботи, послуги, що пов'язані з регулюванням страхових випадків,
використовувались зміни цін, що сталися в минулі періоди. Припущення, що до частки ринку
протягом планового періоду - Дані припущення важливі, оскільки, порівняно з викоритсання
темпів росту по галузі (як вказано надалі), керівництво оцінює, як зміниться положення
Товариства відносно його конкурентів протягом планового періоду. Керівництво підрозділів
припускає, що доля ринку страхування, яка належить Товариству, не зміниться за плановий
період, в той час як по причинам, вказаним вище, Правління розраховує на посилення
позицій Товариства відносно конкурентів внаслідок розробки компанією додаткових
продуктів страхування. Припущення о темпах зростання – Темпи зростання визначаються на
основі опублікованих матеріалів галузевих досліджень. Чутливість до змін в припущеннях По
відношенню до оцінки вартості при викоритсанні керівництво передбачає, що ніякі можливі
зміни в розкритих вище ключевих припущеннях не можуть привести до перевищення
балансової вартості над сумою його очікуваного відшкодування. 12. Запаси (за собівартістю)
2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Сировина та матеріали 11,0 15,0 Паливо 0,0 0,7 Запасні
частини 6,0 8,6 Інші матеріали 9,0 18,7 Всього запасів за найменшою з таких двох величин:
26,0 43,0 собівартість та чиста вартість реалізації. Сума списання вартості запасів, визнана в
якості витрат та включена в статтю «Адміністративні витрати» , становить 229,0 тис.грн.
(2013р.: 173,0 тис.грн.) 13. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша
дебіторська заборгованість (короткострокова) 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000)
Дебіторська заборгованість за наданими послугами зі страхування (чиста реалізаційна

вартість) 216,0 220,0 Дебіторська заборгованість (надані аванси) асистуючій компанії 12,0
30,0 Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками по депозитним вкладам 27,0
44,0 Інша поточна дебіторська заборгованість 77,0 592,0 На дебіторську заборгованість за
товари, роботи, послуги та іншу дебіторську заборгованість (короткострокову) відсотки не
нараховуються, бо вона, як правило, погашається протягом 30-90 днів Станом на 31 грудня
2014р. номінальна вартість дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги становить
216,0 тис.грн. (2013р.:222,0 тис.грн.), знецінення та створення резерву на знецінення не
відбувалось. Зміна резерву на знецінення дебіторської заборгованості наведена нижче:
Індивідуально Колективно знецінена знецінена Всього (UAH 000) (UAH 000) (UAH 000)
Відрахування за рік 0,0 0,0 0,0 Списано за рік (36,0) (0,0) (36,0) Відновлення невикористаних
сум 0,0 0,0 0,0 На 31 грудня 2013р. 2,0 0,0 2,0 Відрахування за рік 0,0 0,0 0,0 Списано за рік
(2,0) ( 0,0) (2,0) Відновлення невикористаних сумм 0,0 0,0 0,0 На 31 грудня 2014р. 0,0 (0,0) 0,0
Далі наведено аналіз за строками погашення дебіторської заборгованість за товари, роботи,
послуги станом на 31 грудня: Не прострочена, Прострочена, но не знецінена Всього та не
знецінена < 30 дн. 30-60 дн. 60-90 дн. 90-120 дн. >120 дн. 2013р. 220,0 29,0 12,0 5,0 9,0 38,0
127,0 2014р. 216,0 132,0 0,0 6,0 16,0 0,0 62,0 14. Грошові кошти, короткострокові та
довгострокові депозити 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Каса та грошові кошти на
поточних 234,0 113,0 рахунках в банках короткострокові депозити 952,0 222,0 довгострокові
депозити 500,0 1350,0 1686,0 1685,0 По коштам на поточних банківських рахунках
встановлена плаваюча відсоткова ставка , яка залежить від щоденних залишків грошових
коштів на рахунку. Коротострокові депозити розміщуються на різні строки ( від одного дня
до трьох місяців), а довгострокові депозити розміщюються строком на 1 рік., в залежності від
потреб Товариства в грошових коштах. На такі депозити нараховуються відсотки по
відповідним ставкам для короткострокових та довгострокових депозитів. Для цілей
складання звіту про рух грошових коштів кошти та їх еквіваленти на 31 грудня 2014р.
складали: 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Каса 2,0 3,0 грошові кошти на поточних
рахунках в банках 232,0 110,0 короткострокові депозити 952,0 222,0 довгострокові депозити
500,0 1350,0 1686,0 1685,0 15. Капітал Заявлений статутний капітал 2014р. 2013р. (UAH 000)
(UAH 000) прості іменні акцій номінальною вартістю 10 000,00 грн. кожна. 7300,0 7300,0
Прості іменні акції, випущені та сплачені в 7300,0 7300,0 повному обсягу Резервний каптіал
3445,0 3445,0 Нерозподілений прибуток 4285,0 3938,0 Інші резерви (резерв коливань
збитковості) 0,0 242,0 Всього капітал 15030,0 14 925,0 Протягом звітного періоду збільшення
заявленного статутного капіталу не відбувалось. Емісійний дохід за звітний період
Товариством не отримувався. 16. Забезпечення наступних витрат і платежів Всього (UAH
000) Відрахування за рік 95,0 Використано за рік (84,0) Відновлення невикористаних сум На
31 грудня 2013р. 45,0 Відрахування за рік 81,0 Використано за рік (89,0) Відновлення
невикористаних сум На 31 грудня 2014р 37,0 Товариство здіснює нарахування зобов'язань по
короткостроковим виплатам працівникам в частині забезпечень майбутніх виплат відпусток.
Станом на 31 грудня 2014р. забезпечення майбутніх виплат відпусток складали 37,0 тис.грн.(
2013р.: 45,0 тис.грн.) 17. Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та інша
поточна кредиторська заборгованість (короткострокова) 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000)
Кредиторська заборгованість за Страховою діяльністю 21,0 7,0 Інша поточна кредиторська
заборгованість 1710,0 1254,0 Всього кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та
інша поточна кредиторська заборгованість (короткострокова) 1731,0 1261,0 Умови по
вищезазначеним фінансовим зобов'язанням ? Кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю є безвідсотковою і,як правило, погашається протягом 60-ти днів. ? Інша поточна
кредиторська заборгованість є безвідсотковою і погашається в середньому за шість місяців.
18.Перевірка адекватності страхових зобов'язань Актуаріями ТОВ «Інститут аналізу ризиків»

був проведений аналіз статистичних даних Товариства, зокрема звітності за МСФЗ, що
подається до Національної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг. На підставі
аналізу було проведено тестування на адекватність страхових резервів Товариства. Вимога
щодо проведення аналізу збитковості страхових продуктів і адекватності резервів під збитки
по договорах страхування міститься у Міжнародних стандартах фінансової звітності 4
„Страхові контракти” параграфи 15-19. Параграф 18 цього стандарту вимагає здійснювати
підсумування на рівні портфеля контрактів, яким притаманні взагалі подібні ризики, і
управління якими здійснюється як єдиними портфелем. Для оцінювання адекватності
резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані)
використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез
та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків,
що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для оцінки адекватності
резервів незароблених премій використовуються методи математичного моделювання
комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та
математичної статистики. Облікова політика. Згідно прийнятої методології, формування
страхових резервів Товариства проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства.
? Резерв незароблених премій: формуються методом 1/365 ("Pro rata tamporis") Відкладені
аквізиційні витрати не формуються, проте відповідно до пп.3.3. їхній розмір фактично
враховується при розрахунку шляхом застосування коефіцієнту 0.8. Такий підхід не
суперечить принципам МСФЗ. При оцінюванні майбутніх зобов’язань щодо страхових
виплат та інших витрат на адміністрування, коефіцієнт 0.8 до незароблених премій не
застосовувався. ? Резерв заявлених, але не виплачених збитків: відповідно до п. 4 Порядку. ?
Резерв збитків, що виникли, але не заявлені:не формується (для видів страхування, де це не
суперечить вимогам чинного законодавства). Події після звітної дати Інформація щодо подій,
що відбулися після звітної дати та могли суттєво вплинути на проведені оцінки відсутня.
Розкриття інформації Розкриття інформації щодо параметрів актуарних оцінок, мотивації
вибору методів оцінювання, розбиття видів страхування відповідно до Закону України «Про
страхування» за класів ризику, проміжні параметри розрахунку тощо наведені у відповідному
Актуарному звіті. Висновок щодо адекватності страхових зобов’язань Компанії «Приватне
акціонерне товариство "Страхова компанія "ІнтерЕкспрес"» станом на 31.12.2014. Згідно з
вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату
оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні
оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка
показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних
відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в
контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно
повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. Для оцінки адекватності резервів
незароблених премій (LAT тест) використовуються загальноприйняті актуарні методи,
методи математичного моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів,
методи теорії ймовірностей та математичної статистики. Для оцінювання адекватності
резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані)
використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез
та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків,
що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування,
де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не
врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки
статистичних гіпотез. Висновок Систематичних недоліків та/або невідповідності МСФЗ
прийнятої Компанією методології формування резервів збитків, що заявлені та не

врегульовані та збитків, що виникли та не заявлені, не виявлено. Резерв незароблених премій
сформовано в адекватному обсязі. Розмір сформованих страхових резервів та розмір
страхових резервів з урахуванням тесту адекватності зобов’язань наведено у наступній
таблиці. Результати оцінки адекватності страхових зобов’язань Страховика Актуарна оцінка
резерву незароблених премій станом на 31.12.2014 становить 329,1 тис.грн. Актуарна оцінка
суми резервів збитків станом на 31.12.2014 становить 1 276,0 тис.грн. Резерв незароблених
премій, сформований відповідно до законодавства, становить 860,0тис. грн. та перевищує
розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових
зобов’язань. Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства,становить 1
276,0тис. грн. і дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки
адекватності страхових зобов’язань. Оскільки розміри резервів, сформованих за методами,
визначеними законодавством, перевищують розмір резервів,сформованих актуарно на
підставі перевірки адекватності зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати
розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства, а саме: - резерв незароблених
премій –860,0тис.грн.; - резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які
виникли, але не заявлені– 1 276,0тис.грн. Таким чином результати розрахунку показують, що
сформовані Страховиком резерви є достатніми та адекватними до його страхових зобов’язань
за кожним видом страхування. 19. Розкриття інформації про зв’язані сторонни
Нижченаведена таблиця містить інформацію про загальні суми угод, які були заключені між
зв'язаними сторонами за відповідний звітний рік (дані по балансовим залишкам на 31 грудня
2014р., а також на 31 грудня 2013р. Заборгованість перед зв'язаними сторонами 2014р. 2013р.
(UAH 000) (UAH 000) Позика отримана від компанії з значним впливом на Товариство ТОВ
«ТрансфармПлюс» 355,0 209,0 Інвестор, що є кінцевим власником, контролюючий
Товариство Приватна фізична особа громадянин України Кісельов Євген Михайлович
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 1963410137) - володіє 64,5205 %
статутного капіталу Товариства є кінцевим власником , що контролює Товариство.
Заключення угод між Товариством та данною приватною фізичною особою за фінансовий рік
становить 700,0 тис.грн. (2013р.: нуль тис.грн.) Отримана короткострокова поворотна
фінансова допомога, відповідно до Договору між вищезазначеною приватною фізичною
особою та Товариством станом на 31.12. 2014 р. є повернутою.) Компанія з значним впливом
на Товариство ТОВ «ТрансфармПлюс» Компанія ТОВ «ТрансфармПлюс» володіє 35,3425%
простих акцій Товариства (2013р.: 35,3425%) Компенсації та винагорода провідному
управлінському персоналу Товариства 2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Винагорода 223,0
246,0 Короткострокові виплати 196,0 373,0 20. Умовні та договірні зобов'язання Зобов'язання
по операційній оренді – Товариство орендатор Товариство заключило ряд угод по
операційній оренді на офісне приміщення та транспортні засоби.Строки оренди за даними
угодами варіюється від 1 до 3 років без права продовження. Вказані угоди про оренду не
накладають на Товариство ніяких обмежень Мінімальна орендна плата майбутніх періодів по
договорам оренди без права розірвання станом на 31 грудня 2014р ( 31 грудня 2013р) 2014р.
2013р. (UAH 000) (UAH 000) не більше одного року 0,0 0,0 більше одного року, але не більше
трьох років 305,0 376,0 За звітний період Товариство не заключало угод в якості орендодавця
по операційній оренді (2013р.: нуль тис.грн.) Фінансова оренда та зобов'язааня по купівлі в
розсрочку в Товаристві за звітний період відсутні (2013р.:нуль тис.грн.) 21. Цілі, політика та
процедура управління фінансовими ризиками Основні фінансові зобов'язання Товариства,
включають страхові зобов'язання, позики, кредиторську заборгованість за страховою
діяльністю та іншу поточну кредиторську заборгованість .Основною ціллю даних фінансових
зобов'язань є фінансові операції Товариства. У Товариства є позики та інша дебіторська
заборованість, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги,інша дебіторська

заборгованість, грошові кошти, короткострокові та довгострокові депозити, які виникають
безпеосередньо в ході його операційної діяльності. У Товариства також є в наявності
довгострокові фінансові інвестиції. Товариство схильно до страхового ризику, ринкового
ризику, кредитного ризику та ризику ліквідності. Вище керівництво Товариства контролює
процесс управління даними ризиками.Спеціалісти з фінансових ризиків надають консультації
вищему керівництву Товариства відносно фінансових ризиків та відповідної концепції
управління фінансовими ризиками Товариства.Спеціалісти з фінансових ризиків
допомагають вищему керівництву Товариства бути впевненими в тому, що діяльність
Товариства, що пов'язана з фінансовими ризиками, здійснюється згідно відповідної політики
Товариства та її готовності отримувати на себе ризики. Всі операції з фінансовими
інструментами з метою управління ризиками здійснюються належним чином командами
спеціалістів з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи. Відповідно до своєї політики
Товариство не здійснює торгівлю фінансовими інструментами в спекулятивних цілях.
Правління здійснює аналіз та затверджує політику управління вказаними ризиками,
інформація про яку наводиться нижче. Страховий ризик Визначення страхового ризику
посилається на ризик, який страховик приймає від власника страхового поліса. Іншими
словами, страховий ризик – це ризик, який існує від початку та передається від власника
страхового поліса страховикові. Отже, новий ризик, створений контрактом, не є страховим
ризиком. Керівництво Товариства здійснює концентрацію страхового ризику за такими
видами: • тип страхової подій; • специфіка ризиків; • географічна територія; Концентрація
страхового ризику враховувається при визначенні частини ризику, що залишається на
утриманні страховика. Для кращого розуміння сутності ризиків Товариство досліджує їх
класифікацію на основі істотних класифікаційних ознак: 1. Випадковість - невідомість щодо
часу і величини збитку, а також незалежність страхового збитку від волі і поведінки
страхувальника. 2. Можливість оцінки розподілу збитків - можливість визначити очікувану
міру збитку і міру його вірогідності (без наявності цієї інформації неможливо розрахувати
величину страхової премії). 3. Однозначність розподілу збитків - точність і однозначність
визначення в договорі страхування об'єктів страхування і збитків. Ця умова є особливо
важливою для визначення страхового відшкодування, яке потрібно сплатити. 4. Незалежність
застрахованих розподілів збитків один від одного – уникнення Товариством (страховиком)
при укладанні договору страхування концентрації ризику. Аналіз ризиків дозволяє
розподілити їх на дві великі групи: страхові та нестрахові (які не включені в договір
страхування). Перелік страхових ризиків складає об'єм страхової відповідальності по
договору страхування. Він відображається за допомогою страхової суми. Ціна ризику в
грошовому вираженні складає тарифну ставку. Концептуальний підхід використаний в
управлінні ризиком включає три основні позиції: виявлення наслідків діяльності економічних
суб'єктів в ситуації ризику; уміння реагувати на можливі негативні наслідки цієї діяльності;
розробку і здійснення заходів, за допомогою яких можуть бути нейтралізовані або
компенсовані імовірнісні негативні результати дій, що проводяться. Аналіз чутливість до
страхового ризику При підготовці аналізу чутливості до страхового ризику Товариством були
використані кількісний та якісний аналіз ризиків та такі методи та припущення: Кількісний
аналіз ризику дає можливість визначити число та розміри окремих ризиків та ризику проекту
в цілому. Якісний аналіз визначає фактори, межі та види ризиків. Для аналізу ризику
використовують метод аналогії, метод експертних оцінок, розрахунково-аналітичний метод,
статистичний метод, аналіз чутливості ризику NPV. • Метод аналогій передбачає
використання даних по інших проектах, які вже виконані. Цей метод використовується
страховими компаніями, які постійно публікують дані про найбільш важливі зони ризику та
понесені витрати. • Експертний метод, який відомий як метод експертних оцінок, стосовно

нових проектів може бути реалізований шляхом вивчення думок досвідчених керівників та
спеціалістів. При цьому встановлюються показники найбільш допустимих, критичних та
катастрофічних втрат, маючи на увазі як їх рівень так і ймовірність. • Розрахунковоаналітичний метод базується на теоретичних уявленнях • Статистичний метод спочатку
використовувався в системі ПЕРТ (PERT) для визначення очікуваної тривалості кожної
роботи та проекту в цілому. До переваг цього методу відносять можливість аналізувати та
оцінювати різні шляхи реалізації проекту. • Аналіз чутливості ризику NPV- Метод ЧТВ
базується на методології дисконтування грошових потоків.Знаходиться теперішня вартість
кожного грошового потоку, включаючи як прибутки, так і витрати, дисконтовану на вартість
капіталу. Сумуються ці дисконтовані грошові потоки і отриманий результат визначається як
чиста теперішня вартість проекту. Якщо ЧТВ>0, то проект приймається. У протилежному
випадку від нього відмовляються. Якщо існують два проекти, що виключають один одного,
то перевага віддається проекту з більшим значенням ЧТВ (NPV) . Аналіз чутлвості в
підрозділах, що наводяться нижче відноситься до позицій на 31 грудня 2014 та 2013 рр.
Аналіз чутливості було підготовлено на основі припущення, що високе значення міри ризику
страхового портфеля (більше 10%), що встановлюється в процесі аналізу фінансової звітності
Товариства, є серйозною основою для можливості безперервності діяльності страховика. При
вирішенні питання про приймання об'єкту на страхування Товариство керується принципом
зменшення міри ризику. В цілях формування оптимального страхового портфеля важливо
визначити максимальну величину одиничного ризику, що приймається за договорами
страхування. Згідно із страховим законодавством такий максимум встановлений на рівні
10%від суми сплаченого статутного фонду, сформованих вільних резервів та страхових
резервів, якщо прийнятий Товариством ризик перевищує максимальну величину одиничного
ризику, то механізм перестрахування частини ризику є обов'язковим. Зниження міри ризику
страхового портфеля Товарситва забезпечується за рахунок збільшення кількості договорів
страхування. Максимальна величина одиничного ризику по портфелю страхової компанії
відповідає вимогам чинного законодавства по забезпеченню фінансової стійкості
страховиків. Ознаками оптимального формування страхового портфеля є: однорідність
страхового портфеля, по якому розподіл страхових сум не відрізняється від нормальної міри
ризику по портфелю, 10%, що не перевищує, розмір одиничного ризику, 10% визначених
законодавством. Визначення основних ознак оптимального формування страхового портфеля
представляє основу для проведення аналізу чутливості ризику і оцінки впливу страхового
портфеля фінансову стійкість страховика. Ринковий ризик Ринковий ризик – це ризик того,
що справедлива вартість майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту
коливатиметься внаслідок зміни ринкових цін. Ринкові ціни включають в себе три типа
ризику: ризик зміни відсоткової ставки, валютний ризик та інші цінові ризики. Фінансові
інструменти, схильні до ринкового ризику включають кредити та позики, депозити,
інвестиції, що є в наявності для продажу та похідні фінансові інструменти. Аналіз чутлвості в
підрозділах, що наводяться нижче відноситься до позицій на 31 грудня 2014 та 2013 рр.
Аналіз чутливості було підготовлено на основі припущення, що сума чистої заборгованості,
відношення фіксованих відсоткових ставок до плаваючих відсоткових ставок по
заборгованості, а також доля фінансових інструментів є постійними величинами. При
підготовці аналізу чутливості були прийняті наступні припущення: ? Чутливість звіту про
фінансовий стан пов'язана з довгостроковими фінансовими інструментами. ? Чутливість
відповідної статті звіту про прибутки та збитки показує вплив передбачуваних змін
відповідних ринкових ризиків. Аналіз було зроблено на основі фінансових активів та
фінансових зобов'язань, що має Товариство на 31 грудня 2014р. та 2013р. Ризик зміни
відсоткової ставки Ризик зміни відсоткової ставки- це ризик того, що справедлива вартість

майбутніх грошових потоків від фінансового інструменту коливатиметься від зміни ринкових
відсоткових ставок. Ризик зміни ринкових відсоткових ставок відноситься, передусім, до
довгострокових зобов'язань Товариства . Товариство здійснює управління ризиком зміни
відсоткових ставок, використовуючи поєднання кредитів та позик з фіксованою та
плаваючою відсотковою ставкою.Станом на 31 грудня 2014р. (2013р.) кредити та позики з
фіксованою та плаваючою відсотковою ставкою в звіті про фінансовий стан відсутні.
Чутливість до зміни відсоткової ставки При здійсненні аналізу чутливості до зміни
відсоткової ставки Товариство грунтується на припущеннях, щодо спостережуваної ринкової
ситуації, яка характеризується значно більшою волатильністю порівняно з попередніми
роками. Валютний ризик Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або
майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін
валютних курсів. Валютний ризик (або ризик обміну іноземних валют) виникає за
фінансовими інструментами, які визначені в іноземній валюті, тобто у валюті, іншій, ніж
функціональна валюта, у якій вони оцінюються. Для цілей , валютний ризик не виникає від
фінансових інструментів, які є немонетарними статтями, або від фінансових інструментів,
визначених у функціональній валюті. Схильність до ризику зміни обмінних курсів іноземних
валют обумовлена, передусім, операційною діяльністю (коли доходи чи витрати деноміновані
у валюті, яка відрізняється від функціональної валюти). За звітний період та 2013р. у
фінансові звітності Товариства відсутні фінансові інструменти в іноземній валюті, які схильні
до валютного ризику. Інші цінові ризики Ризик зміни цін на котируємі частки фінансових
інструментів Котируємі цінні папери Товариства схильні до ризику, обумовленому
невизначенністю по відношенню до майбутньої вартості інвестиційних цінних
паперів.Товариство здійснює управління ризиком зміни цін на котируємі частки
інструментів, шляхом диверсифікації вкладів та встановленням лімітів для окремих часток
фінансових інструментів та фінансових інструментів вцілому. Звіти про портфель фінансових
інвестицій регулярно надаються вищему керівництву Товариства. Правління Товарситва
проводить аналіз та затверджує всі рішення, що пов'язані з фінансовими інвестиціями. На
звітну дату ризик, що пов'язан з котируємими інвестиціями в цінні папери, які оцінюються за
справедливою вартістю, становив 978,0 тис.грн. Кредитнй ризик Кредитний ризик – це ризик
того, що у Товариства виникне фінансовий збиток, оскільки контрагенти не виконають свої
зобов'язання по фінансовому інструменту обо клієнтському договору. Товариство схильно до
кредитного ризику, що пов'язан з її оперційною діяльністю (передусім, по відношенню до
кредиторської заборгованості за страховою діяльністю та фінансовою діяльністю, включая
депозити в банках та інші фінансові інструменти. Кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю Управління кредитним ризиком, що пов'язан з клієнтами, здійснюється кожним
операційним підрозділом у відповідності з політикою, процедурами та системою контроля,
які встановлені Товариством по відношенню до управління кредитним ризиком.Кредитна
якість клієнта оцінюється на основі детальної форми оцінки кредитного рейтинга, виходячі з
даної оцінки визначаються індивідуальні ліміти на надання послуг. Здійснюється регулярний
моніторинг непогашеної дебіторської заборгованості клієнтів.Крім того, суми до отримання
від більшого числа малих дебіторів об'єднані в однорідні групи та перевіряються на ознаки
знецінення на колективній основі. Розрахунки грунтуються на інформації про фактично
понесені збитки в минулому. Максимальна схильність до кредитного ризику на звітну дату
показана балансовою вартістю кожного классу фінансових активів. Ризик ліквідності
Товариство здійснює контроль на ризиком дефіциту грошових коштів, використовуя
інструмент планування поточної ліквідності. Метою Товариства є підтримання балансу між
безперервністю фінансування та гнучкістю. Товариство проаналізувало концентрацію ризику
по відшошенню рефінансування своєї заборгованості та прийшла до висновку, що вона є

низькою. Товариство має доступ до джерел фінансовування достатньому обсягу, а строки
погашення заборгованості, що належать виплаті протягом 12 місяців, по домовленості з
поточними кредиторами можуть бути перенесені на більш пізніші дати. В нижче наведеній
таблиці надана зведена інформація про домовлені недисконтовані платежі по фінансовим
зобов'язанням Товариства в розрізі строків погашення цих зобов'язань. Рік, що закінчився За
вимогою > 3 місяців від 3-12 місяців Всього 31 грудня 2014р. (UAH 000) (UAH 000) (UAH
000) (UAH 000) Кредиторська заборгованість 21,0 0,0 0,0 21,0 за страховою діяльністю Інша
кредиторська заборгованість 938,0 417,0 355,0 1710,0 959,0 417,0 355,0 1 731,0 Рік, що
закінчився За вимогою > 3 місяців від 3-12 місяців Всього 31 грудня 2013р. (UAH 000) (UAH
000) (UAH 000) (UAH 000) Кредиторська заборгованість 7,0 0,0 0,0 7,0 за страховою
діяльністю Інша кредиторська заборгованість 1170,0 78,0 6,0 1254,0 1177,0 78,0 6,0 1261,0
Управління капіталом Основною метою Товариства по відношенню до управління капіталом
є забезпечення стабільної кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для
провадження діяльності Товариства та максимізації прибутку акціонерів. Товариство
здійснює управління структурой капіталу та змінює його у відповідності до змін в
економічних умовах. З метою збереження або зміни структури капіталу Товариство може
регулювати розмір виплати дивідендів, повертати капітал акціонерам чи випускати нові акції.
За роки, що закінчились 31 грудня 2014р. та 31 грудня 2013р., внесення змін до мети,
політики та заходів управління капіталом не відбувалось. Товариство здійснює контроль
капіталу за допомогою коефіцієнтів фінансового важіля, який розраховується шляхом
ділення чистої заборгованості на суму капіталу та чистої заборгованості. Політика
Товариства передбачає підтримання значень даного коефіцієнта у межах 3-7%. До чистої
заборгованість включається кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та інші
поточна кредиторська заборгованість за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів.
2014р. 2013р. (UAH 000) (UAH 000) Кредиторська заборгованість за Страховою діяльністю
21,0 7,0 Інша поточна кредиторська заборгованість (Примітки 17) 1710,0 1254,0 Всього
кредиторська заборгованість за страховою діяльністю та інша поточна кредиторська
заборгованість (короткострокова) 1731,0 1 261,0 За вирахуванням грошових коштів та
короткострокових Депозитів (Примітки 14) (1186,0) (335,0) Чиста заборгованість 545,0 926,0
Капітал (Примітки 15) 15 030,0 14 925,0 Всього капітал та чиста заборгованість 15 575,0 15
851,0 Коефіцієнт фінансового важіля 3,50% 5,85% Забезпечення На 31 грудня 2014 та 31
грудня 2013рр. Товариство не утримувало забезпечення в будь-якій формі. 22. Події після
звітного періоду. Інформація щодо подій, що відбулися після звітної дати та могли суттєво
вплинути на проведені оцінки при складанні фінансової звітності відсутня. Голова Правління
ПрАТ СК «ІнтерЕкспрес» Кушнір В.М. Головний бухгалтер ПрАТ СК «ІнтеЕкспрес»
Харитоненко О.О.

