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

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів
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Публiчне акцiонерне товариство

Голова правлiння Поплавський Олексiй Олексiйович

10.04.2015МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс 0432 508 107 0432 508 108

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.ic-misto.com.ua 10.04.2015

Дата

10.04.2015

Дата

за 2014 рік

2. Річна інформація опублікована у №65 Бюлетень "Цiннi папери України" 10.04.2015

Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса info@ic-misto.com.ua



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

33. Примітки: До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми: 
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй.
"Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не
випускав боргових цiнних паперiв.
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй  емiтента не
реєструвалося.

1. Основні відомості про емітента:
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X

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

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартівбухгалтерського обліку  (у разі X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими
    здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

4) інформація про похідні цінні папери

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X

X



"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - за звiтний перiод випускiв iнших цiнних
паперiв  емiтента не реєструвалося.
"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод викупу власних
акцiй не вiдбувалося.
"Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку"
- за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до П(С)БО.
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - за звiтний перiод емiтент не випускав цiльових облiгацiй,
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - на кiнець звiтного перiода емiтент не мав
посади корпоративного секретаря.
"Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт)" - емiтенти з вiдкритим  розмiщенням цiнних паперiв
цю форму не заповнюють.
"Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань
за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у
складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент
не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав
iпотечних цiнних паперiв.
"Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi
складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не
випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв.
"Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних
цiнних паперiв.
"Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.
"Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав
сертифiкатiв ФОН.
"Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН.
"Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН.



III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Місто"

4. Територія (область) Вiнницька область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №213547
3. Дата проведення державної реєстрації 08.08.2008

5. Статутний капітал (грн.)     14000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників (осіб.)         25

65.12 ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

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

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 300175

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

ПУАТ "ФІДОБАНК"

5) МФО банку д/н

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

Рахунки в іноземній валюті відсутні
3) Поточний рахунок 26506010171983

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

закінчення дії
ліцензії
(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
страхування майна (крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)).

584170 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 584171 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий
страхування фiнансових ризикiв 584173 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 584174 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування вiд нещасних випадкiв 584175 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзник

584172 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 584176 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi
працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної
охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

584177 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 584179 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.



1 4 532
страхування медичних витрат 584180 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг

України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести

584178 25.05.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
страхування здоров'я на випадок хвороби 198792 10.01.2013 Національна комісія, що здійснює регулювання на  ринку

фiнансових послуг України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)

198507 10.01.2013 Національна комісія, що здійснює регулювання на  ринку
фiнансових послуг України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

198791 10.01.2013 Національна комісія, що здійснює регулювання на  ринку
фiнансових послуг України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 198508 10.01.2013 Національна комісія, що здійснює регулювання на  ринку

фiнансових послуг України
.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування

284494 29.04.2014 Національна комісія, що здійснює регулювання на  ринку
фiнансових послуг України

.  .

Опис Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.



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

Найменування юридичної особи засновника та/або
учасникa

Відсоток акцій
(часток, паїв), які

належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Код за
ЄДРПОУ
засновника

та/або
учасника

Місцезнаходження

Вiнницька мiська рада 25512617  21000 Вiнницька область . м. Вiнниця вул. Соборна, 59  98.000000000000
Комунальне пiдприємство "Вiнницьке
трамвайно-тролейбусне управлiння"

03327925  21000 Вiнницька область . м. Вiнниця Хмельницьке шосе , 29   1.000000000000

МКП "Вiнницязеленбуд" 05479361  21036 Вiнницька область . м. Вiнниця Максимовича, 24   1.000000000000

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій

(часток, паїв), які
належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Серія, номер дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

  0.000000000000
Усього   100.000000000000



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

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

АВ 545553 11.09.2003 Ленiнський РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

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

Поплавський Олексiй Олексiйович
1) Посада Голова правлiння

5) Освіта вища, закiнчив Вiнницький державний технiчний унiверситет, Британський
iнститут актуарiїв, спецiальнiсть - актуарiй

4) Рік народження 1977

6) Стаж роботи (років) 19
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" -
Заступник Голови Правлiння Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
"Страхова компанiя "Вектор" - Директор

9) Опис           Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Винагорода
згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж роботи: 19 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:101 т.грн.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

14.03.2011 по 13.03.2015 згідно контракту

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

АВ 036141 13.10.1999 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

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

Михайлюк Iван Архипович
1) Посада Голова Наглядової ради

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1947

6) Стаж роботи (років) 46
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Перший заступник мiського Голови м.Вiнниця

9) Опис           Обов'язки i повноваження згiдно iз Статутом Товариства Часткою в статутному капiталi емiтента
не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Перший заступник мiського
голови Вiнницької мiської ради. Попереднє мiсце роботи: Перший заступник мiського голови Вiнницької мiської
ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Загальний стаж роботи: 46 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:95 т.грн.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на посаді: 
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлюка Iвана
Архиповича в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Мiське
комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", якому належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента.
Перебував на посадi 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

08.08.2014 на 3 роки



"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Михайлюка Iвана Архиповича
строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями
Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Мiське комунальне пiдприємство
"Вiнницязеленбуд", якому належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: Вiнницька мiська рада, посада – перший заступник мiського голови; з ли пня 2011 i по
теперiшнiй час публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Мiсто», посада – Голова Наглядової ради
Товариства.
-Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд 08.08.2014 р.,
протокол № 47, припинено повноваження члена Наглядової ради Михайлюка Iвана Архиповича. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником
акцiонера- юридичної особи Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", якому належить 1.0000
вiдсоток Статутного капiталу емiтента. Обраний до складу Наглядової ради решенням Загальних зборiв
акцiонерiв Товариства вiд 24.04.2014 р. протокол № 1, перебував на посадi члена Наглядової ради 3 мiсяцi.
Пiдстава припинення повноважень- обрання на посаду Голови Наглядової ради.
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд 08.08.2014 р.,
протокол № 47, обрано на посаду Голови Наглядової ради Михайлюка Iвана Архиповича строком на 3 роки.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є
представником акцiонера- юридичної особи Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", якому
належить 1.0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади:
Вiнницька мiська рада– перший заступник мiського голови; Публiчне акцiонерне товариство «Страхова
компанiя «Мiсто»– Голова Наглядової ради Товариства.

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

АВ 313639 09.01.2002 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

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

Фостаковський Дмитро Стефанович
1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища, закiнчив Тернопiльську державну медичну академiю iм.
Горбачевського

4) Рік народження 1977

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

Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

24.04.2014 на 3 роки



9) Опис           Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою в статутному капiталi емiтента не
володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Додатково займає посаду Головний лiкар Мiської клiнiчної
лiкарнi №3 м. Вiнницi. Попереднє мiсце роботи - Головний лiкар Мiської клiнiчної лiкарнi №3 м. Вiнницi.
Загальний стаж роботи складає 15 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:____т.грн.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на цій посаді:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Фостаковського
Дмитра Стефановича в зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної
особи Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд", якому належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу
емiтента. Перебував на посадi 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Фостаковського Дмитра
Стефановича строком на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Мiське комунальне пiдприємство
"Вiнницязеленбуд", якому належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п’яти
рокiв обiймав посади: з грудня 2008 по квiтень 2010 ЗАТ «Страхова компанiям «ВУСО», посада – директор
представництва у м.Вiнниця, квiтень 2010 – травень 2010 ЗАТ «Страхова компанiям «ВУСО», посада – спецiалiст
вiддiлу регiонального розвитку, червень 2010-лютий 2011 Комунальний заклад «Мiська полiклiнiка №1», посада –
головний лiкар, лютий 2011 – по теперiшнiй час – МКЛ№3 м. Вiнницi, посада – головний лiкар.

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

АА 187311 15.05.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.

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

Форманюк Микола Вiкторович
1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта вища
4) Рік народження 1965

6) Стаж роботи (років) 29
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Протягом останнiх п’яти рокiв обiймав посади: 2006 по 2009 – ВАТ
«Автобусний парк», голова правлiння; з 2009 по 2010 – ВОВТ
«Україна-Польща», заступник Голови правлiння; з 2010 по 2011 – ВООМГО
«Україна-Польща-Нiмеччина», заступник Голови правлiння; з 2011 по 2011
– ВФ ТОВ «Бiоенергетичний Альянс» директор; з 2012 по 2012 – Управлiння
спiльної комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi,
начальник управлiння; з 2012 по 2013 – КП «Вiнницьке ТТУ», перший
заступник начальника управлiння; з 2013 – по даний час – Комунальне
пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», посада – генеральний
директор.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

24.04.2014 на 3 роки



9) Опис           Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у статутному капiталi ВАТ "СК
"Мiсто" не володiє; строк на який призначено - 3 роки; 
Акцiями Товариства не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
Голови Правлiння ВАТ "Автобусний парк", заступника Голови Правлiння ВОВТ "Україна-Польща", заступника
Голови Правлiння ВООМГО "Україна-Польща-Нiмеччина", директора ВФ ТОВ "Бiоенергетичний Альянс",
начальника Управлiння спiльної комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi, першого
заступника начальника управлiння КП "Вiнницьке ТТУ". В даний час обiймає посаду начальника управлiння
КП "Вiнницьке ТТУ".
Загальний стаж роботи складає 29 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:0 т.грн.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на цій посаді:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, припинено повноваження члена Наглядової ради Форманюка Миколи
Вiкторовича ( паспорт АА 187311 виданий 15.05.1996 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в
зв'язку з закiнченням термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Комунальне
пiдприємство "Вiнницька транспортна компанiя", якiй належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента.
Перебував на посадi 3 роки.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, обрано на посаду члена Наглядової ради Форманюка Миколу
Вiкторовича (паспорт АА 187311 виданий 15.05.1996 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком
на 3 роки. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не
володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна
компанiя", якiй належить 1,0000 вiдсоток Статутного капiталу емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади: 2006 по 2009 – ВАТ «Автобусний парк», голова правлiння; з 2009 по 2010 – ВОВТ "Україна-Польща",
заступник Голови правлiння; з 2010 по 2011 – ВООМГО "Україна-Польща-Нiмеччина", заступник Голови
правлiння; з 2011 по 2011 – ВФ ТОВ "Бiоенергетичний Альянс» директор; з 2012 по 2012 – Управлiння спiльної
комунальної власностi територiальних громад Вiнницької областi, начальник управлiння; з 2012 по 2013 – КП
"Вiнницьке ТТУ", перший заступник начальника управлiння; з 2013 – по даний час – Комунальне пiдприємство
"Вiнницька транспортна компанiя", посада – генеральний директор.

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

АА 997106 08.07.1999 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

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

Басько Тетяна Павлiвна
1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта вища, закiнчила Мiжнародну академiю управлiння пресоналом,
спецiальнiсть "Облiк та аудит"

4) Рік народження 1968

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

Вiнницька фiлiя ПрАТ "УСК "Княжа Вiєнна Iншуренс груп", головний
бухгалтер

9) Опис           Повноваження головного бухгалтера ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi посадовою iнструкцiєю.
Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Часткою у
Статутному капiталi ПАТ "СК "Мiсто" не володiє.
Загальний стаж роботи 15 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі: 67 т.грн.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

д/н Посада невиборна, термін не встановлюється



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

АА 533460 21.07.1997 виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi

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

Луценко Наталiя Дмитрiвна
1) Посада Ревiзор

5) Освіта Вища
4) Рік народження 1951

6) Стаж роботи (років) 42
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради, посада – директор
департаменту фiнансiв

9) Опис           У посадової особи емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi
обов'язки визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора), а саме: - перевiрка
вiдповiдностi документiв про фiнансово-господарську дiяльнiстьТовариства, у тому числi укладених договорiв i
вчинених правочинiв, вимогам законодавства та внутрiшнiм документам Товариства; - перевiрка вiдповiдностi
порядку ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним актам; -
аналiз фiнансового стану Товариства; - аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз бюджетами рiзних рiвнiв
та акцiонерами Товариства; - оцiнка економiчної ефективностi фiнансово-господарських операцiй Товариства. -
за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року
пiдготовка висновку, який затверджується зборами акцiонерiв. - iншi обов'язки визначенi Статутом Товариства
та Положенням про Ревiзiйну комiсiю (ревiзора) Пiдпорядкований Зборам акцiонерiв. Обов'язки Ревiзора
здiйснює безоплатно, винагород та компенсацiй витрат, пов'язаних зi своїми обов'язками протягом 2014 року
посадова особа не отримувала. Часткою у статутному капiталi ВАТ "СК "Мiсто" не володiє; строк на який
призначено - 3 роки, посада за основним мiсцем роботи - начальник фiнансового управлiння.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:0т.грн.
загальний стаж роботи складає 42 роки.
Протягом звітного періоду відбувались зміни на цій посаді:
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, припинено повноваження Ревiзора Луценко Наталiї Дмитрiвни ( паспорт
АА 533460 виданий 21.07.1997 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) в зв'язку з закiнченням
термiну дiї повноважень. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями
Товариства не володiє, є представником акцiонера- юридичної особи Вiнницька мiська рада, якiй належить
98,0000 вiдсоткiв Статутного капiталу емiтента. Перебувала на посадi 5 рокiв.
Рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя
"Мiсто" вiд 24.04.2014 р., протокол № 1, обрано на посаду Ревiзора Луценко Наталiю Дмитрiвну (паспорт АА
533460 виданий 21.07.1997 р. Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.) строком на 5 рокiв. Посадова
особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, є
представником акцiонера- юридичної особи Вiнницька мiська рада, якiй належить 98,0000 вiдсоткiв Статутного
капiталу емiтента. Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської
ради, посада – директор департаменту фiнансiв.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

24.04.2014 на 5 років



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

АВ 006360 08.12.1999 Вінницький РВ УМВС України у Вiнницькiй областi

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

Краківський Юрій Станіславович
1) Посада Перший заступник Голови правлiння

5) Освіта вища, закiнчив Вiнницький торгово-економічний інститут, спеціаліст з
фінансів

4) Рік народження 1983

6) Стаж роботи (років) 14
7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Універсальна" у м.
Вінниця, директор

9) Опис           Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Винагорода
згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Загальний стаж роботи: 14 років.
Розмір виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі:  98 т.грн.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

30.01.2013 по 13.03.2015 згідно контракту



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

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

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Голова правлiння Поплавський Олексiй
Олексiйович

              0   0.00000000000               0               0               0               0АВ 545553 11.09.2003 Ленiнський
РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi

Голова Наглядової ради Михайлюк Iван Архипович               0   0.00000000000               0               0               0               0АВ 036141 13.10.1999
Замостянським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

Член Наглядової ради Фостаковський Дмитро
Стефанович

              0   0.00000000000               0               0               0               0АВ 313639 09.01.2002
Замостянським РВ УМВС України
у Вiнницькiй обл.

Член Наглядової ради Форманюк Микола
Вiкторович

              0   0.00000000000               0               0               0               0АА 187311 15.05.1996 Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй
обл.

Головний бухгалтер Басько Тетяна Павлiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0АА 997106 08.07.1999 Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi

Ревiзор Луценко Наталiя Дмитрiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0АА 533460 21.07.1997 виданий
Ленiнським РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi

          0          0        0        0Усього            0   0.00000000000



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

Найменування юридичної
особи

Кількість за видами акційКод за
ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість

акцій (штук)
Від загальної

кількості акцій(%) Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника
Вiнницька мiська рада 25512617  21100 Вiнницька область . М. Вiнниця

Соборна, 59
137200 98.000000000000 137200 0 0 0

Прізвище, ім`я, по батькові фізичної
особи

Серія, номер дата видачі та найменування органу,
який видав паспорт

Кількість
акцій (штук)

Від загальної
кількості акцій(%) Прості

іменні
Прості на
пред'явника

Привілейова
ні іменні

Привілейова
ні на

пред'явника

Кількість за видами акцій

0 0.000000000000 0 0 0 0
Усього 137200 98.000000000000 137200 0 0 0



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів 100.000000000000
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ

1. Обрання Робочих органiв Загальних зборiв акцiонерiв: Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Виконавчого органу про пiдсумки дiяльностi Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження висновку Ревiзора, балансу та звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть
Товариства за 2013 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк.
9. Прийняття рiшення про укладання правочинiв (включаючи правочини, пов_язанi з порукою,
кредитом, гарантiєю, заставою, придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей), що
становлять бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв)
вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та уповноваження
Голови Правлiння на укладення та пiдпис таких правочинiв.
10. Вiдкликання та обрання Наглядової ради Товариства.
11. Вiдкликання та обрання Ревiзора Товариства.
Вирiшили по першому питанню порядку денного:                          
1.Обрати  Робочi органи для проведення чергових  Загальних зборiв акцiонерiв Товариства у складi:
Голова Загальних зборiв _ Форманюк Микола Вiкторович, Секретар Загальних зборiв _ Михайлюк
Iван Архипович; 
Лiчильна комiсiя у складi Голови комiсiї: Кочубинської Тамари Миколаївни. 
Вирiшили по другому питанню порядку денного:
1. Затвердити Регламент роботи Загальних зборiв:  для виступiв _  до 10 хвилин, для запитань та
вiдповiдей _  до 5 хвилин. 
Примiтки: Запитання подавати у письмовiй формi.
Вирiшили по третьому питанню порядку денного:
1. Затвердити Протокол Реєстрацiйної комiсiї та вищезазначений Порядок денний (Перелiк питань,
що виносяться на голосування) чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
 Вирiшили по четвертому питанню порядку денного: 
1. Затвердити Звiт Виконавчого органу _ Правлiння Товариства про пiдсумки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк в цiлому.
 Вирiшили по п_ятому питанню порядку денного: 
1. Затвердити Звiт Наглядової ради Товариства за 2013 рiк в цiлому.  
Вирiшили по шостому питанню порядку денного: 
1.Затвердити Звiт Ревiзора Товариства, складений за  результатами перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2013 рiк в цiлому.  
Вирiшили по сьомому питанню порядку денного:
1. Затвердити Висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства, Баланс станом на 31 грудня 2013 року та
фiнансовий звiт за 2013  рiк в цiлому.
Вирiшили по восьмому питанню порядку денного:
1. Затвердити порядок розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за 2013 рiк згiдно статей
"Доходiв та Витрат". 
2. По результатам дiяльностi Товариства за 2013 рiк вiдрахувати частину чистого прибутку у
розмiрi п_ять  вiдсоткiв до резервного капiталу Товариства, решту частину чистого прибутку
залишити нерозподiленим та направити на розвиток дiяльностi Товариства. Дивiденди за 2013 рiк
не нараховувати та не виплачувати. 
Вирiшили по дев_ятому питанню порядку денного:
1. Дати згоду на укладання Товариством правочинiв (включаючи, але не обмежуючись, правочини,
пов_язанi з порукою, кредитом, позикою, гарантiєю, заставою/iпотекою), ринкова вартiсть майна
або послуг, що є предметом таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи
правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi, на перiод до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства або до прийняття Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання.
При цьому, встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з  укладених

Дата проведення 24.04.2014

Чергові Позачергові
X



правочинiв не бiльше  5 000 000 (п_ять мiльйонiв) гривень включно.  
2. Визначити уповноваженою особою на визначення умов вищевказаних правочинiв, у тому числi
щодо перелiку вартостi майна, яке передається в заставу або iпотеку, укладання  та пiдписання
вищевказаних правочинiв _ Голову Правлiння Товариства _ Поплавського Олексiя Олексiйовича. 
3.Уповноважити Голову Правлiння Товариства _ Поплавського Олексiя Олексiйовича на
укладання з правом пiдпису договорiв (зi всiма змiнами та доповненнями) iпотеки нерухомостi,
застави обладнання, застави транспортних засобiв Товариства для забезпечення виконання
зобов_язань перед банками. 
4.Дати згоду на укладання Товариством iнших правочинiв (крiм зазначених вище), пов_язаних
(включаючи, але не обмежуючись) з придбанням або вiдчуженням матерiальних цiнностей,
наданням та отриманням послуг та iнших, ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом
таких правочинiв, становить бiльше 25 вiдсоткiв (включаючи правочини, що становлять 50 i
бiльше вiдсоткiв) вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, на
перiод до проведення наступних чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства або до прийняття
Загальними зборами акцiонерiв iншого рiшення з цього питання. 
Встановити максимальний граничний розмiр сукупної вартостi кожного з таких укладених
правочинiв не бiльше 14 000 000,00 (чотирнадцять мiльйонiв) гривень  включно за умови
погодження з Наглядовою радою Товариства. 
Визначити уповноваженою особою на визначення умов, укладання  та пiдписання вищевказаних
правочинiв _ Голову Правлiння Товариства _ Поплавського Олексiя Олексiйовича.
5.Дати згоду Поплавському Олексiю Олексiйовичу на передоручення повноважень, що наданi йому
цим рiшенням (протоколом), будь _ якiй iншi особi на пiдставi довiреностi, виданої в порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
6.Дати згоду на те, що у випадку призначення Головою Правлiння (в.о. Голови Правлiння)
Товариства iншої особи, повноваження, наданнi Головi Правлiння Товариства _ Поплавському
Олексiю Олексiйовичу цим рiшенням (протоколом), зберiгають силу для новопризначеної особи.
Вирiшили по десятому питанню порядку денного:
1.Припинити повноваження членiв Наглядової ради Товариства у зв_язку iз закiнченням строку дiї
повноважень, а саме: Михайлюка Iвана Архиповича, Фостаковського Дмитра Стефановича,
Форманюка Миколи Вiкторовича. 
2. Обрати до складу Наглядової ради Товариства термiном на 3 роки, вiдповiдно до Статуту
Товариства, наступних осiб: 
- Обрати на посаду Члена Наглядової ради _ Мiське комунальне пiдприємство "Вiнницязеленбуд" в
особi представникiв Михайлюка Iвана Архиповича та Фостаковського Дмитра Стефановича;
- Обрати на посаду Члена Наглядової ради _ Комунальне пiдприємство "Вiнницька транспортна
компанiя" в особi представника Форманюка Миколу Вiкторовича.
Вирiшили по одинадцятому питанню порядку денного:
1. Припинити повноваження Ревiзора Товариства _ Луценко Наталiї Дмитрiвни у зв_язку iз
закiнченням строку дiї повноважень.
2. Обрати Ревiзором Товариства термiном на 5 рокiв, вiдповiдно до чинного законодавства України
та Статуту Товариства _ Вiнницьку мiську раду в особi представника Луценко Наталiї Дмитрiвни. 
Примiтки: Запитання подавати у письмовiй формi.
Зауважень та iнших пропозицiй не надходило.
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного надавала Наглядова рада.



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"

Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 м. Київ . м.Київ Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АВ № 189650

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

НКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю цiнних паперiв
Опис Згiдно iз Законом Нацiональний депозитарiй здiйснює такi види

дiяльностi: зберiгання i обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках
у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних
паперiв; клiринг та розрахунки за угодами щодо цiнних паперiв; ведення
реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Крiм того, до виключної
компетенцiї НДУ вiднесено: стандартизацiя депозитарного облiку та
документообiгу щодо операцiй з цiнними паперами; нумерацiя
(кодифiкацiя) цiнних паперiв, випущених в Українi, вiдповiдно до
мiжнародних норм; встановлення вiдносин i налагодження постiйної
взаємодiї з депозитарними установами iнших держав, укладання
двостороннiх та багатостороннiх угод про пряме членство або
кореспондентськi вiдносини для обслуговування мiжнародних операцiй з
цiнними паперами учасникiв Нацiональної депозитарної системи. НДУ
виконує також i iншi функцiї, передбаченi нормативно-правовими
актами України: монiторинг виготовлення та отримання емiтентами
типових бланкiв сертифiкатiв iменних цiнних паперiв; призначення
iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв власникам цiнних паперiв -
нерезидентам; призначення кодiв мiждепозитарного облiку; прийом
реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв випускiв, що переведенi у
бездокументарну форму; прийом первинних документiв, на пiдставi яких
здiйснювалися змiни в системах реєстрiв власникiв iменних цiнних
паперiв тих випускiв, що були переведенi в бездокументарну форму;
прийом документiв системи реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв;
прийом зведеного облiкового реєстру при переведенi випуску акцiй з
бездокументарної форми у документарну форму випуску iменних акцiй; у
разi припинення здiйснення зберiгачем цiнних паперiв професiйної
дiяльностi на ринку цiнних паперiв, депозитарiй здiйснює зберiгання
документiв та копiй архiвiв баз даних зберiгача, iнформацiї щодо його
депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних паперiв депонентiв
зберiгача на рахунку в цiнних паперах.

(044) 279-13-22Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

  .  .

Міжміський код та телефон (044) 279 6540



Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ТОВ "ВIОЙЛ -IНВЕСТ"

Код за ЄДРПОУ 36685399
Місцезнаходження 21000 Вiнницька область . М. Вiнниця Немирiвське шосе, буд. 26
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

АЕ 263232

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

НКЦПФР

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Депозитарна установа надає послуги: -Вiдповiдальне зберiгання цiнних

паперiв. 
-Надання власникам цiнних паперiв виписок пiсля кожної проведеної
операцiї та звiтiв про обiг цiнних паперiв за певний перiод за запитом. 
-Матерiалiзацiя цiнних паперiв з метою їхнього подальшого облiку в
реєстрi у реєстроутримувача. 
-Облiк переходу права власностi на цiннi папери за розпорядженням
клiєнта. 
-Обробка розпоряджень в форматi SWIFT. 
-Iнформування клiєнта про всi корпоративнi дiї емiтента, цiннi папери
якого облiковуються на рахунку клiєнта та надання будь-якої
iнформацiї, отриманої вiд емiтента  та Центрального депозитарiю. 
-Участь у зборах акцiонерiв за дорученням клiєнта. 
-Одержання доходу по цiнних паперах, що зберiгаються у зберiгача, з
подальшим перерахуванням за дорученням клiєнта на його рахунки. 
-Надання iнформацiйно-консультацiйних послуг з питань обiгу цiнних
паперiв у Нацiональнiй депозитарнiй системi України.

(0432) 509-653Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

28.08.2013

Міжміський код та телефон (0432) 509-653

Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи

ТОВ АФ "Аудитор-Консультант-Юрист"

Код за ЄДРПОУ 35531560
Місцезнаходження 01030 м. Київ . м. Київ : м. Київ, вул. Чапаєва, 10
Номер ліцензії або іншого документа
на цей вид  діяльності

4082

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Назва державного органу, що видав
ліцензію або  інший документ

АПУ

Вид діяльності Аудиторська діяльність
Опис Надає послуги з Аудиторської перевірки у відповідності з вимогами та

положеннями Законів України "Про господарські товариства", "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про
аудиторську діяльність", Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів
облігацій місцевої позики), в редакції Рішення Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 29.09.2011 року №
1360, Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики
(далі - "МСА") Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України

044-599-61-97Факс

Дата видачі ліцензії або іншого
документа

13.12.2007

Міжміський код та телефон 067-501-52-57



№ 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА 700
"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності",
МСА 705 "Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті
незалежного аудитора".



1. Інформація про випуски акцій
Дата

реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва про
реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
19.09.2008 374/1/08 Державна комiсiя з цiнних

паперiв та фондового ринку
Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

         100.00          140000     14000000.00 100.000000
000000

UA4000059604

В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не
обертаються. 
Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу емiтентом не надавались.

Опис



XI. ОПИС БІЗНЕСУ

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто" створене
08.08.2008 року внаслiдок реорганiзацiї (перетворення) товариства з
додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Вектор",
iдентифiкацiйний код 33295475. Протягом звiтного року будь-яких змiн
в органiзацiйнiй структурi Товариства не вiдбувалось. Компанiя в 2014
роцi пiдвищила еффективнiсть своєї страхової дiяльностi, покращила
якiсть обслуговування клiєнтiв, удосконалила систему управлiння,
полiпшила систему збуту страхових  продуктiв та фiнансового
управлiння, а також в результатi проведення активної рекламної
полiтики популяризувала свою дiяльнiсть серед клiєнтiв.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Емiтент створений у формi Публiчного акцiонерного товариства.
Вiдокремленi структурнi пiдроздiли вiдсутнi.Емітент має створене
дочірнє підприємство ТОВ "Поділля-Асистанс". Найвищим органом
управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом
є Правлiння, яке очолює Голова Правлiння. Дiяльнiсть Товариства
контролює Наглядова Рада та Ревiзор.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельність працiвникiв облiкового складу (осiб) 23.
Середнья чисельність позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за
сумiсництвом (осiб) 6.
Чисельність працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого
часу (дня,тижня)(осiб) немає.
Фонд оплати працi 1126(тис.грн.).
Розмiру фонду оплати працi вiдносно попереднього року зменшився у
зв'язку із зменшенням кількості працівників. Фонд оплати праці
попереднього року складав 1298 тис.грн.
Кадрової програми,спрямованої на забезпечення  рiвня квалiфiкацiї її
працiвникiв операцiйним потребам емiтента у товариства нема.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності



Емітент не провадить спільної діяльності з жодним підприємством,
організацією, установою.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї Товариства з боку третiх осiб
протягом звiтного перiоду не надходили.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства
пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСФЗ. Визнання та амортизацiя
основних засобiв та нематерiальних активiв: Основнi засоби визнаються
згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" та ПСБО7 "Основнi Засоби". Нематерiальнi активи
визнаються згiдно стандарту 8. Амортизацiя нараховується
прямолiнiйним методом. Запаси: Запаси включають матерiали, МШП.
Запаси облiковуються за собiвартiстю. Собiвартiсть включає витрати на
придбання, суму ПДВ, iншi витрати, пов'язанi з придбанням.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
Товариство здiйснює дiяльнiсть зi страхування по шістнадцяти видам
страхування. Надання страхових послуг не залежить вiд сезонних змiн.
Основними ризиками в дiяльностi Товариства є нестабiльна економiчна
та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази,
низька платоспроможнiсть населення, що суттєво впливає на розвиток
страхування в країнi в цiлому i на дiяльнiсть Товариства зокрема.
Товариство має такi визначенi основнi стратегiчнi цiлi на 2015 рiк,
як: збiльшення ринкової частки на вiтчизняному страховому ринку
шляхом змiцнення позицiй в продажi страхових послуг фiзичним та
юридичним особам. Мiсiя - гарантувати кожному нашому клiєнту
стабiльнiсть та впевненiсть у завтрашньому днi. Стратегiчнi цiлi:
посiсти лiдируюче мiсце з добровiльного медичного страхування на
ринку страхових послуг Вiнниччини; пiдвищити прибутковiсть компанiї
шляхом збiльшення ринкової частки на вiтчизняному страховому ринку,
утримання стабiльно високого рiвня якостi обслуговування клiєнтiв та
постiйна розробка нових cтрахових програм iз урахуванням потреб та



побажань клiєнтiв.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариством не здiйснювались операцiї вiдчудження або придбання
основних засобiв у значних розмiрах.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або
членамивиконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені
протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація
У звітному 2014 році обсяг операцій з надання послуг страхування з
пов'язаними особами в загальній сумі склав -  298 тис. грн.
Товариством в 2014 році здійснено виплат  пов'язаним особам  на суму
55 тис. грн., отримано послуг від пов'язаних осіб  на суму -   97
тис. грн
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того,
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених,
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване
зростання виробничих потужностей після її завершення
Основні засоби Товариства у фінансовій звітності представлені у
відповідності до МСБО 16 "Основні засоби" за справедливою вартістю.
Нарахування амортизації на основні засоби здійснюється прямолінійним
методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно з
строками корисного використання. До складу основних засобів
Товариство не відносить активи, які не відповідають визнанню активів.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть
законодавчої бази, низька платоспроможнiсть населення суттєво
впливають на розвиток страхування в країнi в цiлому i на дiяльнiсть
емiтента зокрема.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Протягом 2014 року штрафні санкції і компенсації за порушення
законодавства компанією не сплачувались.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Для
ефективного управлiння активами використовується планування та
резервування. Можливими шляхами покращення лiквiдностi є розмiщення
капiталу в iнвестицiйно привабливi активи iз врахуванням



диверсифiкацiї ризикiв.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Зобов'язання за всiма договорами, якi закінчили свою дію в 2014 р.,
виконанi в повному обсязi. Що стосується укладених в 2014 р.
договорів, по яким не закінчився термін дії станом на 31.12.2014 р.,
то компанія володіє достатнім обсягом високоліквідних активів для
своєчасного виконання взятих на себе зобов'язань перед
страхувальниками.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Товариство має розроблену стратегiю розвитку на 2015 рiк, що
передбачає динамiчний розвиток, збiльшення об'ємiв зiбраних премiй,
збiльшення долi ринку, розвиток агентської мережi прямих продажiв,
створення фiлiальної мережi, пiдвищення прибутковостi та
iнвестицiйної привабливостi.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Товариство не здiйснює самостiйних дослiджень та розробок.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Судові справи відсутні.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
Iншi цiннi папери, крiм акцiй простих iменних, Товариством не
випускались. Акцiї власної емiсiї товариством не викупались. Цiннi
папери iнших емiтентiв придбавались i продавались. Цiннi папери
товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не
котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для
допуску до лiстингу не подавались. Дивiденди у звiтному перiодi не
нараховувались i не виплачувались. Незаповненнi графи Звiту вважати
такими, що мають "нульове" значення.



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     159.0001.Виробничого призначення      175.000        0.000        0.000      159.000      175.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      65.000- машини та обладнання       79.000        0.000        0.000       65.000       79.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      94.000- інші       96.000        0.000        0.000       94.000       96.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     159.000Усього      175.000        0.000        0.000      159.000      175.000

Пояснення : Машини та обладнання Знос   39 тис.грн. , ступінь використання 49%
Інші Знос 59 тис.грн. , ступінь використання 49%
Обмежень на використання майна немає. Суттєвих змін у вартості основних
засобів не було.



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

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

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(14491.000 тис.грн. ) більше скоригованого
статутного капіталу(14000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3
Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi
статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період
       14491
       14000
       14000

       14460
       14000
       14000



3. Інформація про зобов'язання емітента

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

Непогашена
частина боргу
(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X          48.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        1851.00X X
Усього зобов'язань X        1899.00X X
Опис: Данi бухгалтерського облiку зобов'язань вiдповiдають

даним фiнансової звiтностi та становлять:
Поточнi зобов'язання за страховою дiяльнiстю - 79
тис.грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом - 48 тис.грн., в т.ч. з податку на
прибуток 41 тис.грн.
- зi страхування - 16 тис.грн.
- з оплати працi - 31 тис.грн.
Довгостроковi забезпечення - страховi резерви 1725
тис.грн.



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

Дата виникнення події Дата оприлюднення
Повідомлення

(Повідомлення про
інформацію) у

загальнодоступній
інформаційній базі даних

Комісії

Вид інформації

1 2 3
24.04.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.04.2014
08.08.2014 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 08.08.2014
21.03.2014 Відомості про проведення загальних зборів21.03.2014
08.08.2014 Спростування 08.08.2014
08.08.2014 Спростування 08.08.2014
12.08.2014 Спростування 12.08.2014



2014

Загальні збори акціонерів
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

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

1  1  0
20132  1  0
20123  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні
X

X

Інше д/н

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні

X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні

X
X

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

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше д/н

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

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора) X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

(осіб)
  3

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше д/н

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____ 12

  1
Кількість представників держави   0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб   0

Інвестиційний X

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

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше д/н

X
X
X

Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X

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

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

Так

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

Ні

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

Інше д/н

X

X

X

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

Іншi д/н д/н



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ?_____ 1

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні
Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні
Так
Так
Ні

Ні

Ні
Так
Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так
Ні
Ні

Так

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Ні

Ні
Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні
Ні
Ні

Так

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше д/н

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

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

______Ні

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит

акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному

товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР

про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується

на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних

зборах

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

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

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

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

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні
X

Інше У зв'язку із законодавчими змінами. (Був обраний аудитор, який відповідно до вимог законодавства,
включений у реєстр аудиторів, що можуть здійснювати аудит фінансових установ.)

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше д/н

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

X
X

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

X
X

X
X

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

X
X
X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше д/н

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

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

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

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

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________
______

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

укажіть яким чином його оприлюднено : ___________________________________________________________
Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

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

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах
акцiонерiв.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Власники iстотної участi:
Вiнницька Мiська Рада, (код ЄДРПОУ 25512617), 21100, м. Вiнниця, вул.
Соборна, 59, володiє 98,0 % акцiй.
Вказана особа вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Змiн
складу власникiв iстотної участi за 2014 рiк не було. Власники
iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу
страховика внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди
страховику або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 
Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг особисто до членiв Наглядової ради та
виконавчого органу страховика не застосовувались.
4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом 2014 року заходiв впливу застосованих   органами державної
влади до страховика, в тому числi до    членiв наглядової ради та
виконавчого органу не було.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Вiдповiдно до вимог Розпорядження № 295 вiд 04.02.2014 р.
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, рiшенням Наглядової ради Товариства було
затверджено Стратегiю управлiння ризиками (Протокол № 46/1 вiд
08.04.2014 р.). 
Управлiння страховими ризиками в Товариствi 'рунтується на системному
використаннi методiв андерайтингу,  контролю за ризиками та
фiнансування ризикiв.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за
такою класифiкацiєю: 
- андеррайтинговий ризик;
- ринковий ризик;
- ризик дефолту контрагента;
- нефiнансовий ризик.
Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiї оцiнки ризикiв iнтегрує
процеси контролю та управлiння елементами ризикiв,  при  цьому
процедури контролю для кожного ризику включають:
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз моделювання
негативних фiнансових наслiдкiв вiд реалiзацiї ризику на загальному



рiвнi;
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз  визначеного
перелiку окремих негативних сценарiїв; 
- процедури монiторингу якiсних характеристик ризику;
- процедури упередження та зменшення можливого негативного впливу
ризику на фiнансовий стан компанiї, зокрема на ймовiрнiсть та
очiкуванi збитки (як кiлькiснi, так i якiснi).
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються
Товариством, є послiдовними i взаємопов'язаними, їх застосування має
комплексний, системний характер i спрямоване на забезпечення
очiкуваних результатiв дiяльностi страхової компанiї, зокрема
оптимiзацiї обсягу доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi
активiв, iнвестицiй тощо.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Система внутрiшнього аудиту (контролю) функцiонувала протягом
звiтного перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства. Фiнансова
звiтнiсть складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку, згiдно з вимогами мiжнародних  стандартiв фiнансової
звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2014 р.  складено у вiдповiдностi
з вимогами МСФЗ.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
В 2014 роцi фактiв вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує
встановлений у статутi фiнансової установи розмiр не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі,  що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв не проводилась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами,  в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
У звiтному 2014 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування з
пов'язаними особами в загальнiй сумi склав -  298 тис. грн.
Товариством в 2014 роцi здiйснено виплат  пов'язаним особам  на суму
55 тис. грн., отримано послуг вiд пов'язаних осiб  на суму -   97
тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складенний у вiдповiдностi з вимогами та
положеннями Законiв України "Про господарськi товариства", "Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про
аудиторську дiяльнiсть", Вимог до аудиторського висновку при
розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв
облiгацiй мiсцевої позики), в редакцiї Рiшення Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 29.09.2011 року №
1360, Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики
(далi - "МСА") Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi



Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №
122 вiд 18 квiтня 2003 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700
"Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА
705 "Модифiкацiя  думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi
незалежного аудитора".
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Аудитор-Консультант-Юрист" (код ЄДРПОУ 35531560, мiсцезнаходження:
м. Київ, вул. Чапаєва, 10).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Аудитор-Консультант-Юрист", зареєстровано Шевченкiвською районною у
мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю 31.10.2007 року, реєстрацiйний №
1 074 102 0000 027500, дiє на пiдставi наступних документiв:  
- Свiдоцтво про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв №
4082  вiд 13.12.2007р. Дiя свiдоцтва продовжена до 01.11.2017 р., 
- Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв № 0092  вiд
14.01.2014р. Термiн дiї свiдоцтва до 01.11.2017 р.
- Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видано АПУ вiд
26.09.2013р. №279/4.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi бiльше 5 рокiв.

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
2

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
Згiдно умов договору № 05/01/14 про проведення аудиту фiнансової
звiтностi вiд 31.01.2014 року були наданi такi послуги: здiйснення
аудиту фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року. вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

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

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв

№ п/п Найменування Аудитора Звiтний Рiк
1. Незалежний  практикуючий аудитор Деревицький Iгор Венiаминович 2
010
2. Приватний аудитор Боднар Анатолiй Iванович 2011
3. ТОВ "Аудиторська фiрма "Стандарт плюс" 2012
4. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2013
5. ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2014



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

наявність механізму розгляду скарг;
В ПАТ "СК "МIСТО" наявний механiзм розгляду скарг споживачiв
фiнансових послуг, який базується на положеннях Законiв України "Про
фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг",
"Про звернення громадян" та "Про захист прав споживачiв".
ПАТ "СК "МIСТО" здiйснює розгляд як усних скарг (якi викладаються
громадянином i записуються Вiдповiдальним на особистому прийомi) або
ж письмових скарг, якi оформленi згiдно з вимогами Закону України
"Про звернення громадян". Анонiмнi скарги не розглядаються;
      - скарги розглядаються i вирiшуються у термiн не бiльше одного
мiсяця вiд дня їх надходження;
      - скарги розглядаються безоплатно;
      - про рiшення прийняте за результатами розгляду скарги скаржник
повiдомляється письмово

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Розгляд справ можуть здiйснювати члени Правлiння або уповноваженi
ними працiвники компанiї, зокрема Голова Правлiння Товариства
Поплавський Олексiй Олексiйович та Перший заступник Голови Правлiння
Кракiвський Юрiй Станiславович.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
Протягом 2014 року вiд споживачiв фiнансових послуг не надходило
скарг щодо надання фiнансових послуг ПАТ "СК "МIСТО".

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Протягом 2014 року в судовому провадженнi Вiнницького мiського суду
Вiнницької областi знаходилась справа:
- №127/1890/14-ц за позовом Гавриленко Ю.О. за участю третьої особи
без самостiйних вимог на предмет спору Вiнницької станцiї швидкої
медичної допомоги про визнання подiї страховим випадком та стягнення
страхового вiдшкодування в сумi 16 624,00 грн. Судовий розгляд
провадження триває.
- №127/21554/14-ц за позовом Юдiнової Т.I. за участю третьої особи
без самостiйних вимог на предмет спору Вiнницької станцiї швидкої
медичної допомоги про визнання подiї страховим випадком та стягнення
страхового вiдшкодування в сумi 75 000,00 грн. Судовий розгляд



провадження триває.
Станом на 31.12.2014 року iнших  позовiв до суду стосовно надання
фiнансових послуг фiнансовою установою не було.



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Текст аудиторського висновку ( звіту ) :
АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "МІСТО"
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2014 року

м. Київ
24 лютого 2015 року

Акціонерам, керівництву  ПАТ "СК "Місто"

Національній комісії, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до договору № 01/01/15 від 10.12.2014 р., ми провели аудит  фінансової
звітності Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Місто"(далі за текстом
– "Товариство"), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) Товариства станом на
31.12.2014 р., звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про вланий
капітал, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) та примітки до фінансової
звітності за 2014 рік, а також стислий виклад суттєвих облікових політик та інші
пояснювальні примітки.
Аудиторську перевірку розпочато 10 грудня 2014 року та закінчено 24 лютого 2015 року.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма
"Аудитор-Консультант-Юрист".
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва, 10
Тел. 044-360-46-37.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане
Рішенням АПУ від 13.12.2007 року №185/5, дійсне до 01.11.2017 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане Рішенням АПУ від
26.09.2013 року № 279/4.
Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку аудиторських
фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту: 06.09.2013 року №
279/4.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити
аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014
року. Строк дії свідоцтва до 01.11.2017 року.

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

ТОВ АФ "Аудитор-Консультант-Юрист" (Чулковська І.В.)

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

м. Київ, вул. Чапаєва, 10

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

4082
13.12.2007

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

197
П
000197
24.02.2014
01.11.2017

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

35531560



Основні відомості про Товариство:
Повна назва: Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "МІСТО".
Код ЄДРПОУ: 33295475.
Юридична адреса: 21050, м. Вінниця, вул. Хлібна, 25.
Дата державної реєстрації: Зареєстровано 08 серпня 2008 року Виконавчим комітетом
Вінницької міської ради (Свідоцтво серії  АА № 898022, № запису в ЄДР 1068 145 0000
023119). В звітному періоді змін до установчих документів не вносилося. Свідоцтво про
реєстрацію фінансової установи від 22.02.2005 року серія СТ № 392. 
Основний вид діяльності відповідно до установчих документів: 
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
Чисельність працівників на звітну дату: - 25 чол.
Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 374/1/08, дата реєстрації
випуску акцій  випуску акцій 19 вересня 2008  року.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне відображення
інформації в фінансових звітах у відповідності до застосованої концептуальної основи
стосовно:
- розробки, впровадження та застосування внутрішнього контролю щодо підготовки та
достовірного відображення інформації в фінансових звітах, що не містять суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилок;
- вибору та застосування відповідної облікової політики
- подання облікових оцінок. 

Відповідальність аудитора
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо  фінансових звітів на основі
аудиторської перевірки.
Аудит проводився у відповідності до норм Закону України “Про аудиторську діяльність”,
"Про акціонерні Товариства"та Міжнародних стандартів аудиту, які прийняті в якості
Національних стандартів аудиту в Україні. Ці стандарти вимагають від аудитора дотримання
етичних вимог та відповідного планування і виконання аудиту для отримання достатньої
впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.
• Аудит включає виконання аудиторських процедур для одержання аудиторських доказів
щодо сум та розкриття їх у фінансових звітах.
• Вибір процедур залежить від судження аудитора , яке враховує оцінку ризиків
суттєвого викривлення фінансових звітів внаслідок шахрайства чи помилок. Оцінюючи
ризики, аудитор розглядає ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та
достовірного відображення інформації у фінансових звітах, для розробки аудиторських
процедур у відповідності до обставин. 
• Аудит включає і оцінку облікової політики, коректність облікових оцінок
управлінським персоналом та загального представлення фінансових звітів. 
Отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення
аудиторської думки.
Обсяг аудиторської перевірки:
Ми спланували та провели аудиторську перевірку у відповідності з вимогами та положеннями
Законів України "Про господарські товариства", "Про державне регулювання ринку цінних
паперів в Україні", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", "Про
аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики
(далі – „МСА”) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних
стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в
тому числі у відповідності із МСА 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо
фінансової звітності", МСА 705 "Модифікація  думки у звіті незалежного аудитора", МСА
706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
МСА вимагають, щоб планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання
достатніх доказів щодо відсутності в обліку суттєвих помилок. Під час аудиту зроблено
дослідження шляхом вибіркового тестування доказів на обґрунтування сум та інформації,
розкритих в обліку, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку і
суттєвих попередніх оцінок відповідності застосованих принципів обліку і суттєвих
попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, нормативним вимогам щодо
організації бухгалтерського обліку в Україні. На нашу думку, проведена аудиторська
перевірка забезпечує розумну основу для складання аудиторського висновку.
Висловлення думки щодо активів та зобовязань Товариства.



Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску
24 лютого 2015 року і підписана управлінським персоналом в особі голови правління та
головного бухгалтера.
Товариство веде бухгалтерський облік відповідно до національних стандартів
бухгалтерського обліку П(С)БО. Фінансова звітність за 2014 рік була підготовлена на
основі даних українського бухгалтерського обліку, і була скорегована для приведення у
відповідність до МСФЗ.  Ці корегування включають в себе рекласифікації для відображення
економічної сутності операцій, включаючи рекласифікації деяких активів та зобов'язань,
доходів та витрат за відповідними статтями фінансової звітності.
Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність в українській гривні
(грн.), яка є функціональною валютою подання фінансової звітності.
При підготовці фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, вироблені судження, оцінки
та припущення, що впливають на застосування облікової політики. Допущення і оцінки
відносяться в основному до визначення строків експлуатації, визнання і зміни забезпечень
та вимірювання забезпечень. 
Фінансова звітність станом на 31.12.2014 року є повним пакетом фінансової звітності,
складеною на принципах міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 
Принципи облікової політики були послідовно застосовані до всіх періодів при підготовці
фінансової звітності по МСФЗ.
Основні засоби Товариства у фінансовій звітності представлені у відповідності до МСБО 16
"Основні засоби"за справедливою вартістю. Нарахування амортизації на основні засоби
здійснюється прямолінійним методом, що визначено обліковою політикою Товариства, згідно
з строками корисного використання. До складу основних засобів Товариство не відносить
активи, які не відповідають визнанню активів. 
Станом на 01 01.2014 року та 31.12.2014 року незалежний  оцінювач не залучався для
проведення оцінки основних засобів та нематеріальних активів, так як за свідченням
управлінського персоналу історична вартість цих активів приближена до справедливої
вартості. 
Найбільшу питому вагу в складі активів Товариства склали довгострокові фінансові
інвестиції в дочірнє підприємство ТОВ "ПОДІЛЛЯ-АСИСТАНС"- 13 680 тис. грн., які
обліковуються за методом участі в капіталі. Вартість даних інвестицій станом на
31.12.2014 року не змінилася так,  як вартість чистих активів дочірнього підприємства
збільшилася лише на 1 тис. грн. (вплив не суттєвий). 
Порушень при здійсненні безготівкових розрахунків по поточним рахункам в національній
валюті не встановлено. Данні по банківським випискам і данні аналітичного обліку
відповідають даним обліку по відповідним рахункам. Товариство має обмеження щодо
використання грошових коштів по поточному рахунку, відкритому в ПАТ "Банк Камбіо"в сумі
3 тис. грн., на цю суму нарахований станом на 31.12.2014 року резерв знецінення в
розмірі 100%.
Взаєморозрахунки між Товариством і контрагентами, як правило, урегулюванні відповідними
договорами.
Товариством, як і в попередні роки,  не нараховується резерв сумнівної заборгованості на
дебіторську заборгованість. 
Товариство не має кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, по якій минув
час позовної давності.
Облік поточних фінансових інвестицій (рахунок 352) ведеться по історичній вартості
(собівартості) без врахування переоцінки вартості акцій до їх справедливої вартості.
Товариством визнано станом на 31.12.2014 року резерв на знецінення вартості поточних
фінансових інвестицій в сумі 169 тис. грн., чиста вартість фінансових інвестицій станом
на 31.12.2014 року – 280 тис. грн.
Статутний капітал сформований і оплачений відповідно до статутних документів, станом на
31.12.2014 року – 140 000 тис. грн. На протязі 2014 року  відрахування до резервного
фонду не проводилися.
Висловлення думки щодо іншої допоміжної інформації.
Чисті активи Товариства станом на 31.12.2014 року становлять 14 491 тис. грн., що
відповідає вимогам статті 155 Цивільного кодексу України. Станом на 31 грудня 2014 року
нерезподілений прибуток Товариства становить 484 тис. грн. 
Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається
до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи загальних зборів
акціонерів, у відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність", суттєвих



невідповідностей між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.
Аудиторами перевірено вчинення Товариством значних правочинів (10 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ст.
70-72 Закону України"Про акціонерні товариства". Перевіркою було встановлено, що
протягом 2014 року значні правочини Товариством не вчинялися.
Корпоративне управління Товариства передбачає таку структуру: загальні збори акціонерів,
наглядова рада, голова правління. Діяльність їх грунтується на вимогах Закону України
"Про акціонерні товариства" та діючого статуту Товариства.
Товариством створено посада  внутрішнього аудитора. В обовязки  внутрішнього аудитора
входить  контроль фінансової діяльності товариства, аналіз доцільності укладення
договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснення фінансових досліджень
та інше. Внутрішній аудитор допомагає досягти встановлених цілей шляхом забезпечення
систематичного підходу до оцінки та підвищення ефективності процесів внутрішнього
контролю, управління ризиками та корпоративного управління. Внутрішній аудитор здійснює
нагляд за дотриманням системи внутрішнього контролю страховика  й виносить судження щодо
його достатності та ефективності.
Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 "Відповідальність
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності".
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних необоротних активів та запасів в 2014
році, оскільки ця дата передувала початку аудиторської перевірки Товариства. Через
характер облікових записів підприємства ми не мали змоги підтвердити кількість
необоротних активів  за допомогою інших аудиторських процедур.
Під час проведення аудиторської перевірки виявлено несуттєві та незначні помилки в
бухгалтерському обліку стосовно активів та пасивів Товариства. 
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі "Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність надає достовірну та
справедливу інформацію, в усіх суттєвих аспектах, про фінансовий стан Товариства на 31
грудня 2014 року, її фінансові результати, рух грошових коштів та рух власного капіталу
за фінансовий рік, що закінчився на заначену дату відповідно до застосованої
концептуальної основи фінансової звітності – Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).

Директор, аудитор
Чулковська І.В.
Сертифікат аудитора серії а № 004127



Дата (рік, місяць, число)
Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Місто"

Територія______________________________________________________________ВIННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
Организаційно-правова форма господарювання
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності________________________________________________ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________21050 Вiнницька область м.Вiнниця вул. Хлiбна, буд. 25, т.0432 508 107

33295475
0510100000

112

65.12

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2014 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2015 01 01

Середня кількість працівників (1)____________25

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

1 2 3 4
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 255 237

первісна вартість 1001 290 302
накопичена амортизація 1002 35 65
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- --
Основні засоби 1010 104 77
первісна вартість 1011 159 175
знос 1012 55 98
Інвестиційна нерухомість 1015 -- --
Довгострокові біологічні активи 1020 -- --
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030 13680 13680

інші фінансові інвестиції 1035 -- --
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --
Відстрочені податкові активи 1045 -- --
Інші необоротні активи 1090 -- --
Усього за розділом I 1095 14039 13994
II. Оборотні активи 
Запаси

1100 1 1

Виробничі запаси 1101 1 1
Поточні біологічні активи 1110 -- --
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 116 107
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 -- --

з бюджетом 1135 26 --
у тому числі з податку на прибуток 1136 26 --
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 40 75
Поточні фінансові інвестиції 1160 1107 280
Гроші та їх еквіваленти 1165 1239 1685
Готівка 1166 2 21
Рахунки в банках 1167 1199 1612
Витрати майбутніх періодів 1170 1 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 223 247
резервах незароблених премій 1183 223 247
Інші оборотні активи 1190 -- --
Усього за розділом II 1195 2753 2396
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --
Баланс 1300 16792 16390



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

1400 14000 14000

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 1 --
Резервний капітал 1415 7 7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 452 484
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 14460 14491
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 1478 1725
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 72 126
резерв незароблених премій 1533 1406 1599
Усього за розділом II 1595 1478 1725
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 22 --
розрахунками з бюджетом 1620 2 48
у тому числі з податку на прибуток 1621 -- 41
розрахунками зі страхування 1625 22 16
розрахунками з оплати праці 1630 36 31
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 45 --
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -- 79
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 727 --
Усього за розділом IІІ 1695 854 174
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 16792 16390

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Поплавський Олексiй Олексiйович

Басько Тетяна Павлiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Місто"

33295475

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2014 р.

2015 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

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

Чисті зароблені страхові премії 2010 8723 8267

Премії підписані, валова сума 2011 10414 8961

Премії, передані у перестрахування 2012 (1522) (754)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -193 71

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 24 -11

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (50) (49)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 5621 5126

Валовий:  

     прибуток 
2090 3052 3092

     збиток 2095 (--) (--)

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -54 34

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -54 34

Інші операційні доходи 2120 111 239

Адміністративні витрати 2130 (2009) (2236)

Витрати на збут 2150 (666) (565)

Інші операційні витрати 2180 (211) (3)

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 223 561

     збиток  2195 (--) (--)

Дохід від участі в капіталі 2200 -- --

Інші фінансові доходи 2220 175 105

Інші доходи 2240 1 --

Фінансові витрати 2250 (--) (--)

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

Інші витрати 2270 (31) (382)

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток
2290 368 284

збиток 2295 (--) (--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -336 -276

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

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 32 8

     збиток 2355 (--) (--)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400     --     --

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405     --     --

Накопичені курсові різниці 2410     --     --

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

Інший сукупний дохід 2445     --     --

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450     --     --

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460     --     --

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465           32            8



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500           73           50
Витрати на оплату праці 2505         1126         1298
Відрахування на соціальні заходи 2510          419          472
Амортизація 2515           73           62
Інші операційні витрати 2520         1299          971
Разом 2550         2990         2853

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600       140000       140000
Скоригована середньорічна кількість простих 2605       140000       140000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610   0.22857140   0.05714290
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615   0.22857140   0.05714290
Дивіденди на одну просту акцію 2650     --     --

Голова правлiння __________ Поплавський Олексiй Олексiйович

Головний бухгалтер __________ Басько Тетяна Павлiвна

д/н

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Місто"

33295475

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2014 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2015 01 01

1 2 3 4

І. 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 33 --

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 272 317

Надходження від повернення авансів 3020 1 3

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 175 105

Надходження від страхових премій 3050 9878 8806

Інші надходження 3095 595 42

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)
3100 (492) (481)

Праці 3105 (947) (1060)

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (465) (518)

Зобов'язань з податків і зборів 3115 (430) (584)

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (272) (409)

Витрачання на оплату авансів 3135 (41) (--)

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (18) (6)

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (28) (--)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (7162) (5120)

Інші витрачання 3190 (789) (1857)

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 582 -353

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

3200 1051 2421

необоротних активів 3205 -- --

Надходження від отриманих:
відсотків

3215 -- --

дивідендів 3220 -- --

Надходження від деривативів 3225 -- --

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці

3235 -- 13679

Інші надходження 3250 -- --

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій
3255 (1155) (2289)

необоротних активів 3260 (29) (94)

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

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської
одиниці

3280 (--) (13680)

Інші платежі 3290 (--) (--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -133 37

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --

Інші надходження 3340 -- --

Витрачання на:

Викуп власних акцій
3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --

Сплату дивідендів 3355 (--) (--)

Інші платежі 3390 (3) (--)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -3 --



1 2 3 4

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 446 -316

Залишок коштів на початок року 3405 1239 1555

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

Залишок коштів на кінець року 3415 1685 1239

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Поплавський Олексiй Олексiйович

Басько Тетяна Павлiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________Публічне акціонерне товариство "Страхова
компанія "Місто"

33295475

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2014 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2015 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000        14000     --            1            7          452     --     --        14460

Коригування:

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

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

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

Скоригований залишок на початок року 4095        14000     --            1            7          452     --     --        14460

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --           32     --     --           32

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

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інші зміни в капіталі 4290     --     --           -1     --     --     --     --           -1

Разом змін у капіталі 4295     --     --           -1     --           32     --     --           31

Залишок на кінець року 4300        14000     --     --            7          484     --     --        14491

д/н

Голова правлiння

Головний бухгалтер

________

________

Поплавський Олексiй Олексiйович

Басько Тетяна Павлiвна



Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МIСТО" 

Примiтки до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2014 року

1.1. Загальнi вiдомостi про Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МIСТО"

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "МIСТО" (скорочене найменування - ПАТ "СК "МIСТО")
зареєстрована 08.08.2008 р., номер запису  в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб _
пiдприємцiв 1 068 145 0000 023 199; iдентифiкацiйний код 33295475.
Органiзацiйно-правова форма пiдприємства -  акцiонерне товариство
Форма власностi пiдприємства - приватна.
Повне найменування Товариства:
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто".
Скорочена найменування Товариства: 
ПАТ "СК "Мiсто".
Юридична адреса пiдприємства: 
21050, Вiнницька обл., м. Вiнниця, вул. Хлiбна, 25.  
Наявнiсть вищестоящої органiзацiї - без пiдпорядкування. 
Форма фiнансування пiдприємства -  госпрозрахунок.  
Вiдповiдальним за органiзацiю бухгалтерського облiку пiдприємства у вiдповiдностi до п.3 ст.8 Закону України
"Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХМ є Голова Правлiння
ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто".
Вiдповiдальним за органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку у  вiдповiдностi до Статуту   пiдприємства та
п.7 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №
996-ХIV є головний бухгалтер ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто".
Голова правлiння та головний бухгалтер  ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто" є вiдповiдальними за органiзацiю та
стан бухгалтерського облiку всiєї пiдпорядкованої їм структурної одиницi.
Чисельнiсть працiвникiв станом на 31.12.2014 р. _ 23 чол., станом на 31.12.2013 р. _ 27 чол.
1.2. Види дiяльностi ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто":
Вичерпний перелiк видiв дiяльностi ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"  поданий в Статутi.  Здiйснення дiяльностi,
яка не передбачена Статутом Компанiї, забороняється.
Вiдповiдно до класифiкацiї видiв економiчної дiяльностi ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто" отримала наступнi коди:

NACE
(Rev. 1.1) ISIC (Rev. 4) Види страхування  за  КВЕД
*66.03.0 62.15 Iншi види страхування , крiм страхування життя
ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi отриманих лiцензiй, виданих Державною
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України:

Добровiльне страхування:

1. Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). Лiцензiя  серiя АВ № 584170 вiд
25.05.2011 р. 
2. Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ. Лiцензiя серiя АВ  № 584171 вiд 25.05.2011 р. 
3. Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника). Лiцензiя серiя АВ № 584172 вiд 25.05.2011 р. 
4. Страхування фiнансових ризикiв. Лiцензiя серiя  АВ № 584173 вiд 25.05.2011 р. 
5. Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного). Лiцензiя серiя АВ № 584174 вiд 25.05.2011 р.
6. Страхування вiд нещасних випадкiв. Лiцензiя серiя АВ № 584175 вiд  25.05.2011 р.
7. Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу). Лiцензiя серiя АВ № 584176 вiд 25.05.2011 р.
8. Медичне страхування (безперервне страхування здоров_я). Лiцензiя серiя АВ № 584179 вiд 2.05.2011 р. 
9. Страхування медичних витрат. Лiцензiя серiя АВ № 584180 вiд  25.05.2011 р. 
10. Страхування на випадок хвороби. Лiцензiя серiя АЕ № 198792 вiд 14.06.2013 р.
11. Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника). Лiцензiя серiя АЕ №198507 вiд 29.01.2013 р.

Обов_язкове страхування:

1. Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд). Лiцензiя серiя АВ № 584177 вiд 25.05.2011 р.
2. Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб_єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами

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



та аварiями на об_єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об_єкти та об_єкти, господ.
Дiяльнiсть яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру. Лiцензiя серiя
АВ № 584178 вiд 25.05.2011 р. 
3. Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. Лiцензiя АЕ № 198508 вiд 10.01.2013 р. 
4. Страхування вiдповiдальностi суб_єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. Лiцензiя АЕ № 198791 вiд 14.06.2013 р.
5. Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування
1.3. Акцiонери
Основним акцiонером Товариства станом на 31.12.2014 року є  Вiнницька мiська рада, власник 98 % акцiй
Товариства.
1.4. Принципи складання фiнансової звiтностi 

(а) Заява про вiдповiднiсть

Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31 грудня 2014 року, затверджена для випуску 24 лютого 2015 року i
пiдписана управлiнським персоналом в особi голови правлiння та головного бухгалтера.

(б) Функцiональнi валюта 
Компанiя веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть в українськiй гривнi (грн.), яка є
функцiональною валютою подання фiнансової звiтностi.

(в) Звiтний перiод
Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня по 31 грудня 2014 року. 
(г) Принципи оцiнки
Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi,  що вiдображаються за справедливою
вартiстю.
Компанiя веде бухгалтерський облiк вiдповiдно до нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку П(С)БО.
Фiнансова звiтнiсть за 2014 рiк була пiдготовлена на основi даних українського бухгалтерського облiку, i була
скорегована для приведення у вiдповiднiсть до МСФЗ. Цi коригування включають в себе рекласифiкацiї для
вiдображення економiчної сутностi операцiй, включаючи рекласифiкацiї деяких активiв та зобов'язань, доходiв та
витрат за вiдповiдними статтями фiнансової звiтностi.
(д) Використання оцiнок i суджень.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi вiдповiдно до вимог МСФЗ, виробленi судження, оцiнки та припущення, що
впливають на застосування облiкової полiтики. Допущення i оцiнки вiдносяться в основному до визначення строкiв
експлуатацiї, оцiнцi запасiв, визнання i змiни забезпечень та вимiрювання забезпечень i погашення майбутнiх
податкових вигод. 
Оцiненi  значення i основнi допущення переглядаються на постiйнiй основi. Фактичнi суми можуть вiдрiзнятися
вiд допущень i оцiнок, якщо бiзнес-умови розвиваються не так, як очiкувало Товариство на кiнець звiтного
перiоду. Як тiльки з_явиться нова iнформацiя, рiзниця вiдображається в Звiтi про фiнансовi результати, i
вiдповiдно змiнюються допущення. Змiни оцiночних суджень визнаються в тому перiодi, в якому здiйснено перегляд
судження, якщо змiни в оцiнках впливають тiльки на цей перiод, або в поточному та наступних перiодах, якщо
змiни в оцiнках впливають на поточний та наступнi перiоди. 
Всi допущення i оцiнки основанi на фактах, вiдомих на кiнець звiтного перiоду. Вони визначаються на основi
найбiльш можливого результату майбутнього розвитку бiзнесу, включаючи ситуацiю в страховому секторi i загальне
бiзнес-середовище.
2. Основнi принципи облiкової полiтики

Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх перiодiв при пiдготовцi фiнансової
звiтностi та пiдготовцi початкового звiту про фiнансове становище на 1 сiчня 2012 року в цiлях переходу на
МСФЗ.

2.1. Договори страхування i перестрахування
(а) Класифiкацiя договорiв страхування
Договiр страхування, пiдписаний страховиком, класифiкується як договiр страхування, тiльки якщо вiдповiдно до
нього передається iстотний страховий ризик вiд страхувальника страховиковi. Усi укладеннi  Товариством
договори страхування класифiкованi як договори страхування. 
Договiр прийнятого перестрахування - це рiзновид договору страхування, де страховий ризик приймається вiд
iншого страховика. 
Основою класифiкацiї договорiв страхування для цiлей бухгалтерського облiку служить сутнiсть прийнятого
страхового ризику та загальнi ознаки можливого ризику. 
(б) Передане перестрахування
В ходi своєї дiяльностi, Товариство укладає договори перестрахування, щоб обмежити потенцiйнi чистi збитки за
рахунок диверсифiкацiї ризикiв. Договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд своїх прямих зобов'язань
перед страхувальниками.
(в) Страховi премiї та премiальний доход
В пiдписанi премiї включенi суми, якi залишаються несплаченими за договорами страхування, але якi набрали
чинностi протягом звiтного року, незалежно вiд того, були цi премiї отриманi чи нi. Пiдписанi премiї
зменшуються на суму премiй за анульованими i перерваними договорами страхування за звiтний перiод.
Якщо умовами договору страхування визначено, що страховi премiї будуть сплаченi декiлькома внесками протягом



страхового року, пiдписанi премiї визначаються вiдповiдно до строкiв сплати страхових платежiв, зазначених у
договорi протягом всього страхового року. Якщо договiр страхування пiдписаний на декiлька страхових рокiв,
премiя вiдповiдного року вiдображається в кожному роцi.
Зароблена частина пiдписаних премiй визнається як чистий дохiд. Премiї вважаються заробленими з дати прийняття
ризику на страхування, протягом перiоду вiдповiдальностi за договором, у вiдповiдностi зi структурою прийнятих
на страхування ризикiв. Незароблена частина премiй, що вiдноситься до майбутнiх перiодiв, визнається у
зобов'язаннях як технiчний резерв.
Частка перестраховикiв розраховується вiдповiдно до дiючих договорiв перестрахування. Сплаченi
перестрахувальнi премiї визнаються як витрати вiдповiдно до отриманих послуг з перестрахування, i частка
витрат з перестрахування, що вiдносяться на майбутнi перiоди, визнається як частка перестраховикiв у резервi
незароблених премiй.
 (г) Страховi вiдшкодування
Страховими вiдшкодуваннями, понесеними у страховiй дiяльностi, є страховi вiдшкодування, що вiдносяться до
звiтного перiоду, i складаються з виплат, сплачених у фiнансовому роцi, вiдповiдних видаткiв з врегулювання
збиткiв (витрати з врегулювання збитку), а також змiн у резервах збиткiв. Оплаченi претензiї скорочуються на
суму збиткiв, що вiдшкодовуються шляхом перестрахування або шляхом задоволення регресних вимог.
Суми, що пiдлягають вiдшкодуванню за договорами перестрахування, оцiнюються на кожну звiтну дату. Вартiсть цих
активiв зменшується, якщо у зв'язку з подiєю пiсля первiсного визнання iснують об'єктивнi докази того, що
Компанiя не зможе вiдшкодувати всi суми, i ця подiя має вимiрну оцiнку впливу на суми, одержуванi Компанiєю
вiд перестрахувальника.
2.2. Страховi  резерви
Облiк страхових резервiв ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" №85196-ВР вiд
07.03.96р. iз змiнами та доповненнями, "Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами
страхування, iншми нiж страхування життя" , затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд 17.12.2004 р з змiнами та доповненнями.
Компанiя створює страховi резерви, щоб вiдобразити оцiнку зобов'язань, що виникли за договорами страхування.
Компанiя формує наступнi технiчнi резерви:
_ Резерв незароблених премiй;
_ Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв.
Частка перестраховикiв у технiчних резервах розкривається в Звiтi про фiнансовий стан в активах.
Резерви незароблених премiй.
Резерв незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду
формуються за методом 1/365 iз застосуванням понижуючого коефiцiєнту 0,8.
Обчислена на звiтну дату величина резервiв незароблених премiй, якi включають частку вiд суми надходжень
страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на
звiтну дату, вiдображається за кредитом субрахунку 491 "Резерви незароблених премiй" i дебетом субрахунку 495
"Результат змiни резервiв незароблених премiй". 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 
РЗЗ складається iз заявлених збиткiв за страховими випадками. Резерв заявлених збиткiв встановлюється по
кожному страховому випадку уповноваженими працiвниками Товариства у вiдповiдностi з розмiром заявлених, але
неврегульованих збиткiв на звiтну дату. 
Сума визначених страхових резервiв станом на 01.01.2014 та 31.12.2014 складає:

Страховi резерви Станом на 01.01.14, 
тис. грн. Станом на 31.12.2014, тис. грн.
Резерв незароблених премiй 1406 1599
Резерв збиткiв в нацiональнiй валютi 72 126
Частка перестраховикiв в технiчних резервах станом на 01.01.2014 року _ 223 тис. грн., станом на 31.12.2014 р.
_ 247 тис. грн. 
Зобов'язання по страхуванню
Кожна заявлена вимога оцiнюється окремо, в кожному конкретному випадку, з урахуванням обставин вимоги, наявної
iнформацiї, а також iсторичних фактiв про розмiри аналогiчних вимог. Оцiнки кожного випадку регулярно
аналiзуються та оновлюються, коли з'являється нова iнформацiя. Резерви формуються на пiдставi iнформацiї,
наявної в даний момент. Однак кiнцевi зобов'язання можуть змiнюватися в результатi наступних подiй. Складнощi
в оцiнцi резервiв також вiдрiзняються в залежностi вiд складностi вимог i обсягу вимог в кожному окремому
випадку з урахуванням дати виникнення вимоги i затримок в заявi збитку.
Визначення страхових ризикiв та управлiння ними
Страховий ризик - це ризик, який iснує вiд початку та передається вiд власника страхового полiса страховику.
Страховим ризиком є ймовiрнiсть того, що вiдбудеться прийнятий на страхування страховий випадок, i
невизначенiсть щодо суми вiдповiдної виплати. По самiй сутi договору страхування, цей ризик викликаний
випадковiстю, i тому непередбачуваний. 
Розрахунок тарифiв i цiн на страховi продукти вiдображає iснуючi ринковi умови i покриває найiмовiрнiшi
допущення, необхiднi для коректування майбутнiх результатiв для iстотного зниження фiнансових ризикiв.
Дотримання страхових повноважень контролюється керiвництвом на безперервнiй основi. Правочини, якi потребують
спецiального дозволу, є предметом особливої уваги Керiвництва Товариства.
Концентрацiї страхового ризику
У сукупностi прийнятих страхових ризикiв можуть виникати концентрацiї ризику, коли конкретну подiю або ряд
подiй можуть зробити значний вплив на зобов'язання. Такi концентрацiї можуть виникати з одного договору
страхування або iз невеликої кiлькостi пов'язаних договорiв i ставитися до обставин, в результатi яких можуть



виникнути iстотнi зобов'язання.
Керiвництво Товариства допускає можливiсть концентрацiї страхового ризику. Концентрацiя страхового ризику
формується пiд впливом рiзних збiгiв i повторюваних подiй i спостерiгається, головним чином, при страхуваннi
приватних осiб. Наприклад, це можливо, якщо при страхуваннi вiд нещасних випадкiв страховий випадок виникає
одночасно з кiлькома особами, що уклали договiр страхування з Товариством, або якщо при страхуваннi майна
щiльно населений регiон пiддається впливу одного i того ж зовнiшнього фактора.
Крiм цього, концентрацiя ризику можлива в органiзацiї або економiчнiй зонi внаслiдок прийняття у страхування
множинних ризикiв. Обов'язковою умовою при страхуваннi множинних ризикiв є аналiз фiнансового стану та
продуктивностi органiзацiї, оцiнка теперiшнiх та прогнозованих фiнансових зобов'язань, а також оцiнка iнших
зобов'язань, якi пiдприємство в змозi покрити. Товариство розробляє план дiй, яким вона може керуватися при
виникненнi страхового випадку. При оцiнцi фiнансових ризикiв розглядаються тенденцiї економiчного зростання та
фактори, що впливають на розвиток економiчної зони.
Управлiння страховими ризиками

Вiдповiдно до вимог Розпорядження № 295 вiд 04.02.2014 р. Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, рiшенням Наглядової ради Товариства було затверджено Стратегiю
управлiння ризиками (Протокол № 46/1 вiд 08.04.2014 р.). Управлiння страховими ризиками в Товариствi
'рунтується на системному використаннi методiв андерайтингу,  контролю за ризиками та фiнансування ризикiв.
При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 
- андеррайтинговий ризик;
- ринковий ризик;
- ризик дефолту контрагента;
- нефiнансовий ризик.
Вiдповiдальний працiвник, що виконує функцiї оцiнки ризикiв iнтегрує процеси контролю та управлiння елементами
ризикiв,  при  цьому процедури контролю для кожного ризику включають:
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз моделювання негативних фiнансових наслiдкiв вiд реалiзацiї
ризику на загальному рiвнi;
- процедури кiлькiсної оцiнки ризику виходячи iз  визначеного перелiку окремих негативних сценарiїв; 
- процедури монiторингу якiсних характеристик ризику;
- процедури упередження та зменшення можливого негативного впливу ризику на фiнансовий стан компанiї,
зокрема на ймовiрнiсть та очiкуванi збитки (як кiлькiснi, так i якiснi).
Етапи управлiння страховими ризиками, що використовуються Товариством, є послiдовними i взаємопов'язаними, їх
застосування має комплексний, системний характер i спрямоване на забезпечення очiкуваних результатiв
дiяльностi страхової компанiї, зокрема оптимiзацiї обсягу доходiв, фiнансових результатiв, рентабельностi
активiв, iнвестицiй тощо.
 Для того, щоб зменшити страховi ризики,  Товариство розробило i використовує систему управлiння якiстю, яка
описує всi процеси i умови, якi вiдбуваються в Товариствi пiд час страхового адмiнiстрування та врегулювання
вимог про вiдшкодування. В системi з управлiння якiстю чiтко описано, де i за яких обставин треба
дотримуватися певних процедур.
Перестрахування
В ходi свого бiзнесу Товариство передає ризики в перестрахування з метою обмеження потенцiйного нетто збитку
за допомогою диверсифiкацiї своїх ризикiв. Активи, зобов'язання та доходи i витрати, що виникають вiд
переданих у перестрахування договорiв страхування, представленi окремо вiд пов'язаних активiв, зобов'язань,
доходiв i витрат вiд пов'язаних договорiв страхування, оскiльки договори перестрахування не звiльняють
Товариство вiд виконання своїх прямих зобов'язань перед утримувачами полiсiв.
Перестрахувальнi премiї по переданому перестрахуванню визнаються як витрати на основi вiдповiдностi визнання
премiй по пов'язаним договорами страхування. В ходi звичайного страхового бiзнесу, перестрахувальнi премiї
вiдображаються як витрати того перiоду, протягом якого надається перестрахувальне покриття на основi
очiкуваного характеру перестрахованих ризикiв. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премiї
включається в активи за договорами перестрахування.
Суми, визнанi як активи за договорами перестрахування, вимiрюються на основi, яка вiдповiдає вимiрюванню
резервiв, створених за договорами страхування.
Активи за договорами перестрахування включають суми, якi пiдлягають поверненню вiд перестрахувальних компанiй
у вiдношеннi виплачених страхових вiдшкодувань. Вони класифiкуються як дебiторська заборгованiсть i
включаються в рамках дебiторської заборгованостi по страхуванню та iншої дебiторської заборгованостi в Звiтi
про фiнансовий стан (Баланс).
Товариство перестраховує частину своїх ризикiв, щоб контролювати свою схильнiсть до збиткiв i захистити
ресурси. 
2.3. Основнi засоби
Основнi засоби зараховуються  на баланс по їх фактичнiй собiвартостi.
Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання (експлуатацiї),
установлений згiдно законодавства, бiльше року (або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше року), а первiсна
вартiсна оцiнка якого дорiвнює або перевищує 2 500 грн.
Устаткування, транспортнi засоби, меблi, комп_ютерна i оргтехнiка, офiсне обладнання  вiдображається на дату
складання фiнансової звiтностi за вартiстю його придбання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв
вiд знецiнення. 
Нарахування амортизацiї на основнi засоби здiйснюється методом рiвномiрного списання, суть якого полягає в
тому, що первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв, або його вартiсть пiсля переоцiнки, рiвномiрно
зменшується до його залишкової (лiквiдацiйної) вартостi за встановлений перiод його експлуатацiї. 



Для цiлей бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi амортизацiя кожного окремого об'єкта основних засобiв
здiйснюється безперервно щомiсяця протягом строку його корисного використання. На перiод реконструкцiї,
модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї об'єкта нарахування амортизацiї призупиняється на весь
термiн вищеперелiчених подiй. 
При завершеннi термiну експлуатацiї актив списується за його залишковою вартiстю або переоцiнюється, виходячи
з нового термiну корисного використання. 
Нарахування амортизацiї проводиться щомiсячно. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за
мiсяцем його введення в експлуатацiю. 
Нарахування амортизацiї припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта зi складу
активiв.
Витрати на капiтальний ремонт та полiпшення об_єктiв основних засобiв додаються до вартостi вiдповiдного
активу, якщо це приносить економiчну вигоду в майбутньому i списуються з використанням лiнiйного методу
протягом термiну експлуатацiї активу.
Метод амортизацiї, строк корисного використання та залишкова вартiсть щорiчно переглядаються комiсiєю, склад
якої встановлюється окремим наказом по пiдприємству.
Первiсна вартiсть станом на 01.01.2014 року та 31.12.2014 року:

Основнi засоби Первiсна вартiсть станом на 01.01.2014р., тис. грн. Первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 р.,
тис. грн.
Транспортнi засоби 0 0
Iнструменти, прилади та iнвентар 136 152
Iншi основнi засоби 23 23
Разом 159 175
Сума амортизацiйних вiдрахувань станом на 01.01.2014 року _ 55 тис. грн., станом на 31.12.2014 року _ 98 тис.
грн. 
2.4. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи зараховуються  на баланс по їх фактичнiй собiвартостi.
Нарахування амортизацiї проводиться iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом строку корисного
використання. 
Вартiсть нематерiальних активiв станом на 01.01.2014 року _ 290 тис. грн., станом на 31.12.2014 року _ 302
тис. грн. Сума накопиченої амортизацiї вiдповiдно  35 тис. грн. та 65 тис. грн. 
2.5. Запаси
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
При вiдпуску запасiв у виробництво та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО. 
Сума уцiнки запасiв до чистої цiни продажу за звiтний перiод не визнавалася. Резерв не створювався.
Товариство вiдображає витрати на рекламнi матерiали як комерцiйнi витрати в той момент, коли Товариство
отримує право доступу до цих матерiалiв. 
2.6. Дебiторська  заборгованiсть
Поточна заборгованiсть покупцiв i замовникiв облiковуються за очiкуваною вартiстю реалiзацiї. На основi
аналiзу всiх боргiв дебiторiв, якi залишаються не погашеними на кiнець року, оцiнюється сума сумнiвних боргiв
дебiторiв. 
Довгострокова дебiторська заборгованiсть в фiнансовiй звiтностi вiдображається по теперiшнiй вартостi, яка
розраховується виходячи з ефективної ставки та перiоду визнання. 
Станом на 01.01.2014 року сума резерву сумнiвних боргiв не визнавалася. Станом на 31.12.2014 був створений
резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 171 тис.грн., iз яких 159 тис.грн. - на обезцiнення поточних фiнансових
iнвестицiй i 3 тис. грн. - на залишок коштiв на поточному рахунку пiдприємства, доступ до якого обмежений.
2.7. Фiнансовий дохiд i витрати
Фiнансовий дохiд включає в себе процентнi доходи вiд фiнансових вкладень (у тому числi фiнансовi активи) i
прибуток вiд вибуття поточних фiнансових активiв. Процентний дохiд визнається у мiру нарахування у Звiтi про
фiнансовi результати.   
Фiнансовi витрати включають в себе реалiзованi фiнансовi активи.
2.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: залишки на поточних рахунках, грошовi кошти в дорозi, депозити до
запитання, строковi депозити, термiн погашення яких складає вiд 1 до 12 мiсяцiв. Звiт про рух грошових коштiв
складається за прямим методом.
Iншi витрачання грошових коштiв у рядку 3190 Звiту про рух грошових коштiв станом на 31.12.2014 р. включають в
себе наступнi статтi:

Стаття Сума, тис. грн. 
Виплаченi агентськi  винагороди 288
Розрахунки iз страховими компанiями по агентськiй дiяльностi 457
Повернення коштiв страхувальникам 26
Iншi витрати 18
ВСЬОГО: 789
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року всi поточнi рахунки були розмiщенi в українських банках.
Станом на 31 грудня 2013 року та 31 грудня 2014 року всi депозитнi рахунки були розмiщенi також в українських
банках, якi мають високий кредитний рейтинг.
2.9.     Капiтал та резерви
Станом на 01.01.2014 року та 31.12.2014 року внесений  статутний капiтал Товариства становить 14 000 тис. грн.



Основним акцiонером Товариства є Вiнницька мiська рада, власник 98 % акцiй Товариства.
Акцiонерам належать право голосу, право отримувати заявленi дивiденди, а також право на залишковi активи
Компанiї.
Капiтал Товариства, що розподiляється серед акцiонерiв, обмежений сумою коштiв, якi вказуються в офiцiйнiй
звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до МСФО.
2.10. Ризик i управлiння ризиком
Метою управлiння ризиками Товариства є захист iнтересiв зацiкавлених сторiн, тобто страхувальникiв i
акцiонерiв Товариства, а також управлiння ризиками як такими. Управлiння ризиками включає в себе комплекс
заходiв, виконання яких вимагає участi кожного спiвробiтника в рамках своєї компетенцiї, а саме:
_ Вимога достатностi капiталу та управлiння капiталом;
_ Визначення та керування страховими ризиками;
_ Визначення та управлiння фiнансовими ризиками;
_ Визначення та управлiння операцiйними ризиками .
2.11. Податкове законодавство
Головним завданням податкової полiтики  ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто" є забезпечення повної та своєчасної
сплати всiх встановлених законодавством податкiв та iнших обов'язкових платежiв. 
Iншими завданнями податкової полiтики ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто" є: 
- налагодження спiвпрацi та партнерських стосункiв з податковими та iншими органами влади, в сферу
компетенцiї яких входить розробка, прийняття та контроль за справлянням податкiв та неподаткових платежiв; 
- iнформацiйна робота з Державною податковою адмiнiстрацiєю, Пенсiйним Фондом, Фондом соцiального
страхування України, iншими органами державної виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування; 
- органiзацiя iнформацiйного забезпечення спiвробiтникiв бухгалтерської служби, вiдповiдальних за
нарахування та сплату податкiв та неподаткових платежiв, 
- пiдвищення вiдповiдальностi керiвникiв за неправильне нарахування та несвоєчасне внесення податкiв та
неподаткових платежiв, 
- оптимальна органiзацiя податкової роботи в частинi використання законних методiв зменшення оподаткування,
зокрема повне застосування встановлених законами та пiдзаконними актами податкових пiльг. 
Керiвництво Товариства  вважає, виходячи з власного тлумачення податкового законодавства, офiцiйних роз_яснень
i судових рiшень, що податковi зобов_язання були належним чином вiдображенi в облiку.  Разом з тим, оцiнюючи
українську систему оподаткування, зазначає наявнiсть регулярного внесення змiн до нормативних документiв, якi
регулюють сплату таких податкiв. При цьому нерiдко виникають протирiччя у застосуваннi, тлумаченнi та
впровадженнi нормативних актiв мiж рiзними державними iнститутами. 
Операцiйне середовище
Ринки країн, що розвиваються, включаючи Україну, схильнi до економiчних, полiтичних, соцiальних, судових i
законодавчих ризикiв, вiдмiнним вiд ризикiв бiльш розвинутих країн. Як вже вiдбувалося ранiше, очiкуванi i
фактичнi фiнансовi складностi країн з економiкою, що розвивається, або збiльшення рiвня очiкуваних ризикiв
iнвестицiй в цi країни можуть негативно вiдобразитися на економiцi i iнвестицiйному клiматi України.
Закони та нормативнi акти, що регулюють ведення бiзнесу в Українi, як i ранiше, швидко змiнюються. Iснує
можливiсть рiзної iнтерпретацiї податкового, валютного i митного законодавства, та   iншi правовi i фiскальнi
проблеми, з якими стикаються компанiї, що здiйснюють дiяльнiсть в Українi. Несприятливi змiни, пов_язанi з
системними ризиками в свiтовiй економiцi i фiнансах, несприятливий чином позначаються на доступностi i
вартостi капiталу Товариства, а також в цiлому на бiзнесi, результатах його дiяльностi, фiнансовому станi i
перспективах розвитку. 
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