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

Крамер Геннадiй Леонiдович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

27.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33295475
4. Місцезнаходження
Вінницька , ., 21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25
5. Міжміський код, телефон та факс
0432 508 107 0432 508 108
6. Електронна поштова адреса
info@ic-misto.com.ua

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

26.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 81

28.04.2017

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

http://www.icmisto.com.ua

в мережі
Інтернет

27.04.2017

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)

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 відсотками 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
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) 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

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

X

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду

X
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17. Інформація про стан корпоративного управління

X

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

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
До складу регулярної рiчної iнформацiї не включенi наступнi форми:
"Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря в
товариствi вiдсутня.
"Iнформацiя про рейтингове агентство" - за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агенцiй. "Iнформацiя про дивiденди" - за звiтний перiод дивiденди не
нараховувалися та не виплачувалися.
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - за звiтний перiод емiтент не
випускав боргових цiнних паперiв.
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"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - за звiтний перiод випускiв облiгацiй емiтента не
реєструвалося.
"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 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.
Дивiденди у звiтному перiодi не виплачувались, iнформацiя не надається.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв , щодо вчинення яких є заiнтересованiсть
не приймалось, iнформацiя не надається.
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №213547
3. Дата проведення державної реєстрації
26.08.2008
4. Територія (область)
Вінницька
5. Статутний капітал (грн)
46000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
30
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 IНШI ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРIМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
65.20 ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв; Правлiння; Наглядова рада; Ревiзор
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) поточний рахунок
26507201439400
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
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д/н
6) поточний рахунок
д/н
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

584176

Опис

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

страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

Опис

страхування фiнансових ризикiв

страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

4

5

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.

584170

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеої лiцензiї безстроковий.

584171

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584173

Опис

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

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий

584174

Державна
25.05.2011 комiсiя з Необмежена
регулювання
7

ринкiв
фiнансових
послуг
України
Опис

страхування вiд нещасних випадкiв

584175

Опис
страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзник
Опис

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).
Опис

медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я)

Опис

страхування медичних витрат

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584172

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584177

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584179

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584180

Державна
комiсiя з
25.05.2011
Необмежена
регулювання
ринкiв
8

фiнансових
послуг
України
Опис

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
Опис

страхування здоров'я на випадок хвороби

Опис

Страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

Опис

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв

Опис
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

584178

Державна
комiсiя з
регулювання
25.05.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий

198792

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
регулювання
10.01.2013
Необмежена
на ринку
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

198507

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
регулювання
10.01.2013
Необмежена
на ринку
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

198791

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
регулювання
10.01.2013
Необмежена
на ринку
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

198508

10.01.2013

Нацiональна
Необмежена
комiсiя, що
9

здiйснює
регулювання
на ринку
фiнансових
послуг
України
Опис

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування

Опис

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.

284494

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
регулювання
29.04.2014
Необмежена
на ринку
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї зазначеної лiцензiї безстроковий.
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13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
1) найменування
ТОВ «Подiлля-Асистанс»
2) організаційно-правова форма
240
3) код за ЄДРПОУ
38585797
4) місцезнаходження
21050 м. Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова 46 к. 2
5) опис
Найбiльшу питому вагу в складi активiв Товариства склали довгостроковi фiнансовi iнвестицiї в
дочiрнє пiдприємство ТОВ «Подiлля-Асистанс» - 47 180 тис. грн.
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IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Місцезнаходження

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

Вiнницька мiська рада

25512617

21000 м. Вiнниця вул.
Соборна, 59

98

Комунальне пiдприємство
"Вiнницьке трамвайнотролейбусне управлiння"

03327925

21029 м. Вiнниця вул.
Хмельницьке шосе , 29

1

МКП "Вiнницязеленбуд"

05479361

21036 м. Вiнниця вул.
Максимовича, 24

1

Прізвище, ім"я, по
батькові фізичної особи
Усього

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

Відсоток акцій (часток,
паїв), які належать
засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)
100
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V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крамер Геннадй Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 772713 05.06.1998 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади:директор обласного вiддiлення ПАТ
"Промiнвестбанк" в м.Вiнниця; Голова Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.03.2016 На 1 рiк
9) Опис
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
11.03.2016 р., протокол № 67, припинено повноваження Голови Правлiння Поплавського Олексiя
Олексiйовича (паспорт АВ № 545553 виданий 11.09.2003 р. Ленiнським РВ УМВС України у
Вiнницькiй обл.), за згодою сторiн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi один рiк.
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
11.03.2016 р., протокол № 67, призначено на посаду тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правлiння Федину Юлiю Володимирiвну (паспортАА № 376067 виданий 25.11.1996 р. Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймала посади радника
Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступника керiвника страхового
бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директора фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директора ТОВ "Плюс
Вибiр". Термiн дiї повноважень- з 12 березня 2016 року по 12 липня 2016 року
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
25.03.2016 р., протокол № 68, припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правлiння Федини Юлiї Володимирiвни (паспорт АА № 376067 виданий 25.11.1996 р. Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Перебувала на посадi 14 днiв.
Повноваження припинено у зв'язку з задоволенням заяви про звiльнення за згодою сторiн.
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Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
25.03.2016 р., протокол № 68, призначено на посаду Голови Правлiння Крамера Геннадiя
Леонiдовича (паспорт АА № 772713 виданий 05.06.1998 р. Замостянським РВ УМВС України у
Вiнницькiй обл.).
Повноваження Голови Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Винагорода згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Загальний стаж роботи: 30 рокiв.Протягом останнiх п’яти рокiв займав посади:директор
обласного вiддiлення ПАТ "Промiнвестбанк" в м.Вiнниця; Голова Правлiння Публiчного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» Розмiр виплаченої винагороди:88,8 тис.грн.
Акцiями товариства не володiє.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Фомiн Олександр Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 646905 12.12.1997 Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1957
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
42
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар мiської клiнiчної лiкарнi швидкої
медичної допомоги м. Вiнницi, Голова Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2016 Обрано термiном на три роки
9) Опис
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на просадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року на пiдставi поданих
заяв припинено повноваження голови Наглядової ради Михайлюка Iвана Архиповича, паспорт
серiя АТ номер 123144, виданий 03.07.2015 року Старомiським РВ УДМС України у Вiнницькiй
областi, на посадi був 2 роки, представника акцiонера Мiське комунальне пiдприємство
«Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 1,0%, розмiр пакета акцiй – 140000,00
грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року, рiшення засiдання
Наглядової ради щодо голови Наглядової ради Товариства вiд 08.04.2016 року обраний строком на
три роки голова Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович, паспорт серiя АА номер
646905, виданий 12.12.1997 року Замостянським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi,
протягом останнiх 5-ти рокiв займав посаду головного лiкаря мiської клiнiчної лiкарнi швидкої
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медичної допомоги м. Вiнницi, представник акцiонера Вiнницька мiська рада, частка в статутному
капiталi якого – 98,0%, розмiр пакета акцiй – 13 720 000,00 грн.;
Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
Обов'язки i повноваження згiдно iз Статутом Товариства. Обрано на термiн згiдно Статуту
товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж
роботи: 42 рои. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: головний лiкар мiської клiнiчної
лiкарнi швидкої медичної допомоги м. Вiнницi, Голова Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" За
виконання своїх функцiй та повноважень як Голови Наглядової ради винагороди не отримував.
Акцiями Товариства не володiє, представник акцiонера Територiальна громада м. Вiнницi, частка
в статутному капiталi якого – 99,3913%.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кожуховський Олександр Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 767994 11.05.1998 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1982
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5 рокiв займав посад:и т.в.о. директора МКП «Вiнницький фонд
мунiципальних iнвестицiй», заступника директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних
iнвестицiй», заступника генерального директора КП ВМР «Вiнницямiськтеплоенерго»,
фiнансового директора ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту
Корпорацiя «Iндустрiальний Союз Донбасу», аудитора Консорцiум «Iндустрiальна група»: член
Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2016 Обрано термiном на три роки
9) Опис
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року на пiдставi поданих
заяв припинено повноваження члена Наглядової ради Фостаковського Дмитра Стефановича,
паспорт серiя АВ номер 313639 виданий 09.01.2002 року Замостянським РВ УМВС України у
Вiнницькiй областi, на посадi був 2 роки, представника акцiонера Мiське комунальне
пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 1,0%, розмiр пакета акцiй –
140000,00 грн.
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Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року обраний строком на
три роки член Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович, паспорт серiя АА номер
767994, виданий 11.05.1998 року, Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом
останнiх 5 рокiв займав посади т.в.о. директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних
iнвестицiй», заступника директора МКП «Вiнницький фонд мунiципальних iнвестицiй»,
заступника генерального директора КП ВМР «Вiнницямiськтеплоенерго», фiнансового директора
ТОВ ТСК «Пасаж», старшого аудитора вiддiлу внутрiшнього аудиту Корпорацiя «Iндустрiальний
Союз Донбасу», аудитора Консорцiум «Iндустрiальна група», представник акцiонера Мiське
комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 1,0%, розмiр
пакета акцiй – 140000,00 грн.
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, є представником акцiонера Мiське комунальне пiдприємство
«Вiнницязеленбуд», частка в статутному капiталi якого – 0,3%, розмiр пакета акцiй – 140000,00
грн.Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Загальний стаж роботи 13 рокiв.За виконання
своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не отримував.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Форманюк Микола Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 187311 15.05.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: генеральний директор КП «Вiнницька транспортна
компанiя», Заступник мiського голови м. Вiнницi, член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.04.2016 обрано термiном на три роки
9) Опис
Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року на пiдставi поданих
заяв припинено повноваження члена Наглядової ради Форманюка Миколи Вiкторовича, паспорт
серiя АА номер 187311 виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй
областi, на посадi був 2 роки, представника акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька
транспортна компанiя», частка в статутному капiталi якого – 1,0%, розмiр пакета акцiй - 140000,00
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грн.
Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.04.2016 року обраний строком на
три роки член Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович, паспорт серiя АА номер 187311
виданий 15.05.1996 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх
5-ти рокiв займав посаду генерального директора КП «Вiнницька транспортна компанiя»,
представник акцiонера Комунальне пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя», частка в
статутному капiталi якого – 1,0%, розмiр пакета акцiй - 140000,00 грн.
Повноваження члена Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства.
Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади:
генеральний директор КП «Вiнницька транспортна компанiя», Заступник мiського голови м.
Вiнницi, член Наглядової ради ПАТ "СК "Мiсто" . Займає посаду Заступник мiського голови м.
Вiнницi За виконання своїх функцiй та повноважень як член Наглядової ради винагороди не
отрмував.
Загальний стаж роботи складає 31 рiк. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Косакiвська Лариса Петрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АВ 354895 17.04.2002 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: викладача правил дорожнього руху ФОП Чалий О.О.;
головний бухгалтер ТОВ «Магiя Творчостi»; головний бухгалтерПАТ "СК "Мiсто".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.08.2016 на невизначений термiн
9) Опис
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №30-к вiд 13.04.2016 року звiльнена за згодою сторiн
Головний бухгалтер Басько Тетяна Павлiвна, паспорт АА №997106, виданий 08.07.1999 року
Ленiнським РВ УМВС України Вiнницькiй областi, на посадi була 5 рокiв, частка в статутному
капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №31-к вiд 13.04.2016 року призначена на посаду Головного
бухгалтера Спiвак Павлiна Аркадiївна, паспорт АВ № 140810, виданий 31.07.2000 року
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Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду
заступника головного бухгалтера Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Мiсто», частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн.
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №78-к вiд 01.08.2016 року звiльнена в зв’язку з переведенням
на iншу посаду Головний бухгалтер Спiвак Павлiна Аркадiївна, паспорт АВ 140810, виданий
31.07.2000 року Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, на посадi була 3,5 мiсяця,
частка в статутному капiталi – 0,00%,
Вiдповiдно до Наказу по Товариству №79-к вiд 01.08.2016 року призначена на посаду Головного
бухгалтера, на
невизначений термiн, Косакiвська Лариса Петрiвна, паспорт АВ 354895, виданий 17.04.2002 року
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, протягом останнiх 5 рокiв займала посаду
викладача правил дорожнього руху ФОП Чалий О.О.; головного бухгалтера ТОВ «Магiя
Творчостi», частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй – 0,00 грн. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має
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 34
роки. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади
викладача правил дорожнього руху ФОП Чалий О.О.; головний бухгалтер ТОВ «Магiя
Творчостi»; головного бухгалтера ПАТ «СК «Мiсто». Розмiр виплаченої винагороди: 34,0 тис.грн
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Наталiя Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 533460 21.07.1997 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради,
посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.04.2014 Обрана термiном на п'ять рокiв
9) Опис
Змiн на посадi протягом звiтного перiоду не вiдбувалось. У посадової особи емiтента непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадовi обов'язки визначенi Статутом
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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 2016 року посадова особа не отримувала.Посада за основним мiсцем роботи
-Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради , посада – директор департаменту фiнансiв.
Загальний стаж роботи складає 41 рiк. Акцiями Товариства не володiє, є представником акцiонераюридичної особи Вiнницька мiська рада, якiй належить 98 вiдсоткiв Статутного капiталу емiтента.
Протягом останнiх п’яти рокiв обiймала посади: Департамент фiнансiв Вiнницької мiської ради,
посада – директор департаменту фiнансiв; ПАТ "Страхова компанiя "Мiсто"- Ревiзор.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Михайлюк Iван Архипович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АТ 123144 03.07.2015 Старомiським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1947
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови
Правлiння, Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто».
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.07.2016 на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
9) Опис
У звiтному перiодi вiдбулися змiни на посадi.
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Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
11.03.2016 р., протокол № 67, припинено повноваження Першого заступника Голови Правлiння
Кракiвського Юрiя Станiславовича ( паспорт АВ № 006360 виданий 08.12.1999 р. Вiнницьким РВ
УМВС України у Вiнницькiй обл.), пiдстава - закiнчення термiну дiї повноважень. Посадова особа
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє,
перебував на посадi один рiк. На посаду Першого заступника Голови Правлiння Товариства нiкого
не призначено.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.07.2016 року, Протокол №73 ,
призначений на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Член Правлiння - Перший Заступник Голови Правлiння Михайлюк Iван Архипович, паспорт АТ
123144, виданий Старомiським РВ УДМС України у Вiнницькiй областi, 03 липня 2015 року,
протягом останнiх 5-ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради ПАТ «СК «Мiсто»,
Заступник Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто», частка в статутному капiталi – 0,00%, розмiр
пакета акцiй - 0,00 грн.
Повноваження Члена Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Винагорода
згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Загальний стаж роботи: 49 рокiв. Розмiр виплаченої винагороди 138,0 тс. грн Протягом останнiх 5ти рокiв займав посади: Голова наглядової ради, Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Перший Заступник Голови Правлiння ПАТ «СК «Мiсто».
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - Виконавчий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Федина Юлiя Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АА 376067 25.11.1996 Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радникГолови Правлiння ПАТ "Державний земельний
банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директор фiлiї
ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння, заступник Голови
Правлiння - член Правлiння, Член Правлiння - Виконавчий директор Публiчного акцiонерного
товариства "Страхова компанiя "Мiсто".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.07.2016 на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
9) Опис
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У звiтному перiодi вiдбувалися змiни на посадi.
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
25.03.2016 р., протокол № 68, припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови
Правлiння Федини Юлiї Володимирiвни (паспорт АА № 376067 виданий 25.11.1996 р. Ленiнським
РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.).
Рiшенням Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Мiсто" вiд
25.03.2016 р., протокол № 68, призначено на посаду заступника Голови Правлiння, члена
Правлiння Федину Юлiю Володимирiвну (паспорт АА № 376067 виданий 25.11.1996 р.
Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй обл.). Посадова особа непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має, акцiями Товариства не володiє. Останнi 5 рокiв обiймала
посади радника Голови Правлiння ПАТ "Державний земельний банк України," заступника
керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ "ПриватБанк", директора фiлiї ПАТ "СК "Провiдна",
директора ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "Мiсто" . Термiн дiї повноважень- з 26 березня 2016 року по 26 березня 2017
року.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.07.2016 року, Протокол №73, в зв’язку з
переведенням на iншу посаду, припинено повноваження члена Правлiння - Заступника Голови
Правлiння Федини Юлiї Володимирiвни, паспорт АА 376067, виданий Ленiнським РВ УМВС
України у Вiнницькiй областi, 25 листопада 1996 року, на посадi була 4 мiсяцi, частка в
статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй –0,00 грн.
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради Товариства вiд 27.07.2016 року, Протокол №73
призначена на невизначений строк до припинення повноважень за рiшенням Наглядової ради
Член Правлiння - Виконавчий директор Федина Юлiя Володимирiвна, паспорт АА 376067,
виданий Ленiнським РВ УМВС України у Вiнницькiй областi, 25 листопада 1996 року. Протягом
останнiх 5-ти рокiв займала посади: ПАТ «Державний земельний банк України» - радник Голови
Правлiння; ПАТ «КБ «Приват банк» - Заступник керiвника страхового бiзнесу банку; ПАТ «СК
«Провiдна» - директор фiлiї; ТОВ «Плюс Вибiр» - директор; ПАТ «СК «Мiсто» - Тимчасово
виконуюча обов’язки Голови Правлiння; ПАТ «СК «Мiсто» - Заступник Голови Правлiння. Частка
в статутному капiталi – 0,00%, розмiр пакета акцiй –0,00 грн.
Повноваження члена Правлiння ПАТ "СК "Мiсто" передбаченi Статутом Товариства. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Обрано на термiн згiдно Статуту товариства. Не займає
посад на iнших товариствах. Розмiр виплаченої винагороди 88,7 тис.грн. Загальний стаж роботи
складає 30 рокiв. Протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: радник Голови Правлiння ПАТ
"Державний земельний банк України," заступник керiвника страхового бiзнесу ПАТ КБ
"ПриватБанк", директор фiлiї ПАТ "СК "Провiдна", директор ТОВ "Плюс Вибiр", т.в.о Голови
Правлiння ПАТ «СК «Мiсто», заступник Голови Правлiння - член Правлiння ПАТ «СК «Мiсто»,
Член Правлiння - Виконавчий директор ПАТ "СК"Мiсто". Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями
емітента

Посада

Паспортні дані
Прізвище, ім'я, по
фізичної особи
батькові посадової (серія, номер, дата Кількість
особи або повне
видачі, орган, який
акцій
найменування
видав)* або код за
(штук)
юридичної особи ЄДРПОУ юридичної
особи

Кількість за видами акцій
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості прості на привілейовані
іменні пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
правлiння

Крамер Геннадй
Леонiдович

АА 722713 05.06.1998
Ленiнським РВ
УМВС України у
Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Голова
Наглядової
ради

Фомiн Олександр
Олександрович

АА 646905 12.12.1997
Замостянським РВ
УМВС України у
Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради ухгалтер

Кожуховський
Олександр
Миколайович

АА 767994 11.05.1998
Ленiнським РВ
УМВС України у
Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Наглядової
ради

АА 187311 15.05.1996
Форманюк Микола
Ленiнським РВ
Вiкторович
УМВС України у
Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

АВ 354895 17.04.2002
Косакiвська Лариса Ленiським РВ УМВС
Петрiвна
України у Вiнницькiй
областi

0

0

0

0

0

0
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Ревiзор

Луценко Наталiя
Дмитрiвна

АА 5533460
21.07.1997
Ленiнським РВ
УМВС України у
Вiнницькiй областi

Член
Правлiння Перший
Заступник
Голови
Правлiння

Михайлюк Iван
Архипович

АТ 123144 03.07.2015
Старомiським РВ
УДМС України у
Вiнницькiй областi

0

0

0

0

0

0

Член
Правлiння Виконавчий
директор

Федина Юлiя
Володимирiвна

АА 376067 25.11.1996

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше
акцій емітента
Від
Кількість за видами акцій
Від
загальної
Найменування
Кількість загальної
Код за
кількості
привілейовані
юридичної
Місцезнаходження
акцій
кількості
ЄДРПОУ
голосуючих прості прості на привілейовані
на
особи
(штук)
акцій (у
іменні пред'явника
іменні
акцій (у
пред'явника
відсотках)
відсотках)
Територiальна
громада м.
Вiнницi

21050 . Вінницька .
25512617
м. Вiнниця вул.
Соборна 59

450800

99.3913

99.3913

450800

0

0

0

Від
Кількість за видами акцій
Від
загальної
Прізвище, ім'я,
Серія, номер, дата видачі
Кількість загальної
кількості
привілейовані
по батькові
паспорта, найменування
акцій
кількості
голосуючих прості прості на привілейовані
на
фізичної особи* органу, який видав паспорт** (штук)
акцій (у
іменні пред'явника
іменні
акцій (у
пред'явника
відсотках)
відсотках)
Усього

450800

99.3913

99.3913

450800

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття
прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
27.03.2016
100

Позачерговi загальнi збори товариства скликалися за рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний:
1.Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови,
Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2.Затвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв.
3.Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на
голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4.Прийняття рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу Товариства за
рахунок додаткових внескiв, шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої
номiнальної вартостi.
5.Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй, затвердження Рiшення про
приватне розмiщення акцiй.
6.Затвердження перелiку iнших iнвесторiв (не акцiонерiв), серед яких
передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про
розмiщення.
7.Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються
повноваження щодо
- внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
- прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований
обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю
оплачено);
- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй;
- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у
встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента,
уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй;
- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на
придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть
реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному
друкованому органi.
8. Визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження:
- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй;
- проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
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реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами
голосування:
«За» - 140 000 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Рiшення по питанням порядку денного:
По першому питанню: Обрали Робочi органи для проведення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова зборiв: Михайлюк Iван Архипович;
Секретар: Фостаковський Дмитро Стефанович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови
комiсiї - Червiнської Яни Станiславiвни та члена Комiсiї - Кочубинської Тамари
Миколаївни.
По другому питанню: Затвердили наступний Регламент роботи Загальних зборiв:
для доповiдей - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин.
По третьому питанню: Затвердили Порядок денний (Перелiк питань, що
виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто»:
По четвертому питанню: Ухвалили: Збiльшити Статутний капiтал Публiчного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» за рахунок додаткових
внескiв акцiонерiв на суму загальної номiнальної вартостi 32 000 000 (Тридцять
два мiльйони) гривень, шляхом збiльшення кiлькостi акцiй на 320 000 штук,
iснуючої номiнальної вартостi 100 (Сто) гривень - одна акцiя.
По п’ятому питанню:Ухвалили:
1.Провести приватне розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто», загальною номiнальною вартостю 32 000 000
гривень, iснуючої номiнальної вартостi 100 гривень - одна акцiя, в кiлькостi 320
000 штук простих iменних акцiй вiдповiдно до вимог чинного законодавства
України та з урахуванням Нормативних документiв Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку.
2.Здiйснити приватне розмiщення акцiй за цiною 100 гривень за одну акцiю, що
дорiвнює ринковiй вартостi 100 гривень, яка визначена Незалежним оцiнювачем
(Приватним пiдприємцем) - Арашиним Олександром Леонiдовичем, (Звiт про
оцiнку акцiй складений станом на 10 березня 2016 року), рецензiя на Звiт про
оцiнку акцiй здiйснена рецензентом - Мархоцьким Олексiєм Миколайовичем, та є
не нижчою iснуючої номiнальної вартостi - 100 гривень.
3. Внески, в оплату за акцiї, здiйснювати виключно грошовими коштами в
нацiональнiй валютi України.
4. Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв про приватне розмiщення
акцiй, оформити Додатком 1. до Протоколу № 1 позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» вiд
27 березня 2016 року.
По шостому питанню: Ухвалили:
1.Розмiщення акцiй проводити серед акцiонерiв Товариства станом на 27 березня
2016 року.
2.Iнших iнвесторiв до розмiщення акцiй не залучати.
По сьомому питанню Ухвалили:
1. Визначити, Правлiння Товариства - Уповноваженим органом, якому надаються
повноваження щодо затвердження:
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй, прийняття рiшення про дострокове
закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з
першими власниками та акцiї повнiстю оплачено), повернення внескiв, внесених в
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оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки
результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй та звiту про результати приватного розмiщення акцiй органом
емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення
про вiдмову вiд розмiщення акцiй, письмового повiдомлення кожного акцiонера,
який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством
акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про
це в офiцiйному друкованому органi, затвердження результатiв укладення
договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.
2 Повноваження, по затвердженню результатiв приватного розмiщення акцiй,
звiту про результати приватного розмiщення акцiй, прийняття рiшення про
вiдмову вiд розмiщення акцiй, залишити за Вищим органом Товариства Загальними зборами акцiонерiв.
По восьмому питанню:Ухвалили:
I.Визначити, Голову Правлiння, Крамера Геннадiя Леонiдовича - Уповноваженою
особою, якiй надаються повноваження:
-проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного
права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення;
проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у
процесi приватного розмiщення акцiй;
проводити дiї щодо здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi
реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством
належних їм акцiй.
- пiдготувати вiдповiдно до Положення документи та подати для реєстрацiї
випуску акцiй до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
Доповнень до порядку денного не надходило. Всi питання затверджувалися. У
звiтному перiодi за рiшенням Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi
збори

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
08.04.2016
99.5
Порядок денний:
1. Обрання Робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: Голови,
Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Ревiзора.
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7. Затвердження висновку Ревiзора, балансу та звiту про фiнансово-господарську
дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв Товариства за
2015 рiк.
9. Попереднє схвалення значних 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 з встановленням граничної сукупної
вартостi таких правочинiв, та надання повноважень на укладення та пiдпис таких
правочинiв.
10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в
новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства та обрання
уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту.
11. Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом викладення їх у
новiй редакцiї.
12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової
ради.
13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивiльноправовоих договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами
Наглядової ради.
По всiм питанням порядку денного, крiм 11 питання , були прийнятi рiшення з
такими результатами голосування:
«за» - 139300 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право
голосу iз зазначеного питання);
«проти» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право голосу iз
зазначеного питання);
«утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право
голосу iз зазначеного питання).
По питанню 11 рiшення не було прийняте.
Рiшення по питанням порядку денного:
Питання 1. Обрання Робочих органiв рiчних Загальних зборiв акцiонерiв: Голови,
Секретаря та членiв Лiчильної комiсiї.
Прийняте рiшення: Обрати Головою Загальних зборiв Михайлюка Iвана
Архиповича, секретарем зборiв – Форманюка Миколу Вiкторовича.
Обрати лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Голова комiсiї Червiнська Яна
Станiславiвна, член комiсiї Слободянюк Вiкторiя Олександрiвна
Питання 2. Затвердження регламенту проведення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв.
Прийняте рiшення: По всiм питанням Порядку денного провести голосування
бюлетенями за принципом: «одна акцiя – один голос» за винятком питання 13 по
якому провести кумулятивне голосування. Тривалiсть доповiдей не обмежувати.
Питання 3. Затведження порядку денного рiчних Загальних зборiв акцiонерiв.
Прийняте рiшення: Затвердити Порядок денний рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв, який був затверджений рiшенням Наглядової ради Товариства,
оприлюднений шляхом публiкування в офiцiйному виданнi НКЦПФР,
розмiщений на загальнодоступнiй базi даних НКЦПФР та повiдомлений
акцiонерам Товариства.
Питання 4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi за
2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння .
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Правлiння про фiнансово-господарську
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дiяльнiсть за 2015 рiк. Визнати роботу Правлiння задовiльною.
Питання 5. Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради. Визнати роботу Наглядової
ради задовiльною.
Питання 6. Звiт Ревiзора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
наслiдками розгляду звiту Ревiзора.
Прийняте рiшення: Затвердити звiт i висновки Ревiзора. Визнати роботу Ревiзора
задовiльною.
Питання7. Затвердження висновку Ревiзора, балансу та звiту про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: Затвердити висновок Ревiзора, баланс та звiт про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк.
Питання 8. Визначення порядку розподiлу прибутку та покриття збиткiв
Товариства за 2015 рiк.
Прийняте рiшення: Прибуток у сумi 206 тис. грн., отриманий товариством в 2015
роцi направити на розвиток виробництва та поповнення обiгових коштiв.
По результатам дiяльностi Товариства за 2015 рiк вiдрахувати частину чистого
прибутку в розмiрi п’ять вiдсоткiв до резервного капiталу Товариства.
Дивiденди за 2015 рiк не нараховувати i не виплачувати.
Питання 9. Попереднє схвалення значних 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 з встановленням
граничної сукупної вартостi таких правочинiв, та надання повноважень на
укладення та пiдпис таких правочинiв
Прийняте рiшення: Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення
вчинення Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2016 року по
08.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства (включаючи
правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) та предметом (характером) яких
є:
- одержання Товариством кредитiв, гарантiй, акредитивiв або одержання будьяких iнших банкiвських послуг у банкiвських установах;
- передача майна Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки);
- купiвля-продаж майна;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в яких воно
виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними Зборами
акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може перевищувати 10 000
000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання додаткового
рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами акцiонерiв
значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть
укладатись Товариством в перiод з 08.04.2016 року по 08.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке пiдлягає
вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(пiдписання) Головою Наглядової ради, Головою Правлiння попередньо
схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальних зборiв значних правочинiв
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з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Головi Правлiння Товариства, який дiє в його iнтересах та за згодою
акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом попередньо
схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно
вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства,
збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних
валют.
Питання 10. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом
викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової редакцiї Статуту
Товариства та обрання уповноваженої особи на пiдписання нової редакцiї Статуту
Проект рiшення, поставленого на голосування: Затвердити змiни i доповнення до
статуту Товариства i викласти його в новiй редакцiї.
Доручити Головi Загальних зборiв пiдписати статут.
Доручити Головi Правлiння товариства подати в установленому порядку
документи для проведення державної реєстрацiї змiн в ЄДР юридичних осiб та
фiзичних осiб-пiдприємцiв.
Результат голосування: «за» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi
мають право голосу iз зазначеного питання);
«проти» – 139300 голосiв (100% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право
голосу iз зазначеного питання);
«утримались» - 0 голосiв (0% вiд зареєстрованих на зборах та якi мають право
голосу iз зазначеного питання).
Рiшення не прийняте.
Питання 11.: Внесення змiн до внутрiшнiх Положень Товариства шляхом
викладення їх у новiй редакцiї
Прийняте рiшення: Не вносити змiни до внутрiшнiх Положень Товариства.
Питання 12. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв
Наглядової ради Товариства
Прийняте рiшення: Припинити повноваження Голови та членiв Наглядової ради,
у повному складi: Голова Наглядової ради Михайлюк Iван Архипович, члени
наглядової ради Фостаковський Дмитро Стефанович, Форманюк Микола
Вiкторович.
Питання 13. Обрання членiв Наглядової ради Товариства, затвердження умов
цивiльно-правовоих договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами
Наглядової ради
ПРОГОЛОСУВАЛИ:
- за кандидата в члени Наглядової ради Кожуховський Олександр Миколайович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Фомiн Олександр Олександрович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосiв. Рiшення прийняте.
- за кандидата в члени Наглядової ради Форманюк Микола Вiкторович
Результат кумулятивного голосування: «за» - 139300 голосiв. Рiшення прийняте
Прийняте рiшення: Обрати Наглядову раду у кiлькостi трьох осiб термiном на три
роки.
Обрати членами Наглядової ради: Кожуховського Олександра Миколайовича, як
представника акцiонера Мiське комунальне пiдприємство «Вiнницязеленбуд»,
Фомiна Олександра Олександровича, як представника акцiонера Вiнницька мiська
рада, Форманюка Миколу Вiкторовича, як представника акцiонера Комунальне
пiдприємство «Вiнницька транспортна компанiя».
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами
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Наглядової ради (Проекти цивiльно-правових договорiв (контрактiв) додаються –
Додаток №1). Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують свої
обов’язки на безоплатнiй основi.
Уповноважити Голову Правлiння Товариства Крамера Геннадiя Леонiдовича вiд
iменi Товариства пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової
ради, проекти яких затверджено Загальними зборами
Доповнень до порядку денного не надходило. У звiтному перiодi за рiшенням
Наглядової ради скликалися позачерговi загальнi збори

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
13.06.2016
100

Позачерговi загальнi збори товариства скликалися за рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний:
1.Обрання Робочих органiв позачергових Загальних зборiв акцiонерiв: Голови,
Секретаря та Лiчильної комiсiї.
2.3атвердження регламенту проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Затвердження Порядку денного (Перелiку питань, що виносяться на
голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
4.3атвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та Звiту про результати
приватного розмiщення акцiй.
5.Внесення змiн до Статуту, затвердження Статуту Публiчного акцiонерного
товариства «Страхова компiнiя «Мiсто», викладеного в Новiй редакцiї.
6.Визначення Уповноважених осiб на пiдписання, затверджених позачерговими
Загальними зборами акцiонерiв, змiн до Статуту Публiчного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Мiсто».
7.Затвердження внутрiшнiх Положень Публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто»: Положення про Загальнi збори, Положення про
Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Виконавчий орган.
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами
голосування:
«За» - 140 000 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Рiшення по питанням порядку денного:
По першому питанню: Обрали Робочi органи для проведення позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв у складi: Голова зборiв: Фомiн Олександр
Олександрович; Секретар: Форманюк Микола Вiкторович; Лiчильна комiсiя у
складi: Голови комiсiї - Червiнської Яни Станiславiвни та члена Комiсiї Слободянюк Вiкторiї Олександрiвни.
По другому питанню: Затвердили наступний Регламент роботи Загальних зборiв:
для доповiдей - до 10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин.
По третьому питанню: Затвердили Порядок денний (Перелiк питань, що
виносяться на голосування) позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто»:
По четвертому питанню ухвалили: Ухвалили:
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1.Затвердити фактичнi результати приватного розмiщення акцiй на суму загальної
вартостi фактично розмiщених акцiй 32 000 000 (Тридцять два мiльйони) гривень,
в кiлькостi 320 000 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100 гривень.
2.Затвердити Звiт про приватне розмiщення акцiй, з урахуванням фактичних
результатiв приватного розмiщення акцiй 32 000 000 (Тридцять два мiльйони)
гривень в кiлькостi 320 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100
гривень.
По п’ятому питанню Ухвалили:
1.Внести змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто», з урахуванням результатiв приватного розмiщення акцiй.
2.Затвердити Статут Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Мiсто», викладений в Новiй редакцiї.
3.Доручити Головi Правлiння Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто» - Крамеру Геннадiю Леонiдовичу, зареєструвати Статут у
встановленому Законом порядку.
По шостому питанню:Ухвалили:
1.Визначити, Крамера Геннадiя Леонiдовича,Уповноваженою особою, на
пiдписання затверджених, позачерговими Загальними зборами акцiонерiв
Товариства, змiн до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто», викладених у Новiй редакцiї.
По сьомому питанню:Ухвалили:
1. Затвердити внутрiшнi Положення Публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя Мiсто», а саме: Положення про Загальнi збори, Положення
про Наглядову раду, Положення про Ревiзора, Положення про Виконавчий орган.

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
15.08.2016
100

Позачерговi загальнi збори товариства скликалися за рiшенням Наглядової ради.
Порядок денний:
1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї позачергових Загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв, обрання Голови та Секретаря зборiв.
3. Затвердження рiшення про вчинення значного правочину про внесок до
статутного капiталу iншого господарського товариства, а саме: Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Подiлля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, 32 000
000 (Тридцять два мiльйони) грн. 00 коп.)
По всiм питанням порядку денного були прийнятi рiшення з такими результатами
голосування:
«За» - 460 000 голосiв, що становить 100 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Проти» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах;
«Утримались» - 0 голосiв, що складає 0 вiдсоткiв вiд присутнiх на Зборах.
Рiшення по питанням порядку денного:
По першому питанню: Ухвалили:
1. Обрати Робочi органи для проведення позачергових Загальних зборiв
акцiонерiв у складi: Голова зборiв: Фомiн Олександр Олександрович; Секретар:
Форманюк Микола Вiкторович; Лiчильна комiсiя у складi: Голови комiсiї 32

Червiнської Яни Станiславiвни та члена Комiсiї - Слободянюк Вiкторiї
Олександрiвни.
По другому питанню: Ухвалили:
1. Затвердити наступний Регламент роботи Загальних зборiв: для доповiдей - до
10 хвилин, для запитань та вiдповiдей - до 5 хвилин.
По третьому питанню:Ухвалили :Надати згоду на вчинення значного правочину
про внесок до статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю
«Подiлля - Асистанс», ЄДРПОУ 38585797, учасником якого є ПАТ “СК
“МIСТО”.
Розмiр внеску до статутного капiталу ТОВ «Подiлля - Асистанс» - 32000000
(Тридцять два мiльйони) грн. 00 коп.
Доповнень до порядку денного не надходило, всi питання затверджувалися.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізічної особи

Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Служба
аудиту"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

25500146

Місцезнаходження

21036 . Вінницька . м.Вiнниця вул. Хмельницьке шосе .13
оф.103, 104, 105,

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

1931

Назва державного органу, що видав Аудиторська палата України
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

0432 66-10-99

Факс

0432 66-10-99

Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

Опис

У звiтному перiодi вiдбулася змiна аудитора

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 . м. Київ . м.Київ вул. Нижнiй Вал 17/8

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

.

Назва державного органу, що видав .
ліцензію або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон

(044) 591-04-04

Факс

(044)482-52-14

Вид діяльності

.

Опис

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.
Крiм того, до виключної компетенцiї НДУ вiднесено:
- стандартизацiя депозитарного облiку та документообiгу
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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:
- призначення iндивiдуальних iдентифiкацiйних кодiв
власникам цiнних паперiв - нерезидентам;
- призначення кодiв мiждепозитарного облiку; у разi
припинення здiйснення Депозитарною установою цiнних
паперiв професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв,
депозитарiй здiйснює зберiгання документiв та копiй
архiвiв баз даних Депозитарних установ, iнформацiї щодо
його депонентiв, а також забезпечує зберiгання цiнних
паперiв депонентiв Депозитарної установи на рахунку в
цiнних паперах.
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний
депозитарiй України" надає послуги щодо ведення
депозитарного облiку емiсiйних цiнних паперiв
товариства.
Дiяльнiсть публiчного акцiонерного товариства
"Нацiональний депозитарiй України" не пiдлягає
лiцензуванню та здiйснюється вiдповiдно до Правил
Центрального депозитарiю та Регламенту провадження
депозитарної дiяльностi Центрального депозитарiю цiнних
паперiв

35

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Найменування
Дата
свідоцтва
Міжнародний
органу, що
реєстрації
про
ідентифікаційний
зареєстрував
випуску реєстрацію
номер
випуск
випуску
1

19.09.2008

2

3

4

374/1/08

Державна
комiсiя з
цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA4000059604

Опис

Тип цінного
паперу

5

Загальна
Частка у
Форма
Номінальна Кількість
номінальна статутному
існування та
вартість
акцій
вартість капіталі (у
форма випуску акцій (грн) (штук)
(грн)
відсотках)
6

Акція проста
Бездокументарні
бездокументарна
іменні
іменна

7

8

9

10

100

460000

46000000

100

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто», що
вiдбулися 27 березня 2016 року, прийнято рiшення про збiльшення Статутного капiталу Публiчного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Мiсто» за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв, на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв
Сатутного капiталу Товариства та можливiсть реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, що
розмiщуються додатково. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонувалася до розмiщення, їх тип, номiнальна вартiсть: 320 000
штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100 гривень кожна. Форма iснування акцiй- бездокументарна.
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто», що
вiдбулися 13 .06. 2016 року, прийнято рiшення Затвердити фактичнi результати приватного розмiщення акцiй на суму
загальної вартостi фактично розмiщених акцiй 32 000 000 (Тридцять два мiльйони) гривень, в кiлькостi 320 000 простих
iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100 гривень.
2.Затвердити Звiт про приватне розмiщення акцiй, з урахуванням фактичних результатiв приватного розмiщення акцiй 32
000 000 (Тридцять два мiльйони) гривень в кiлькостi 320 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 гривень.
Цiннi папери емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до
лiстингу емiтентом не надавались.
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XI. Опис бізнесу
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 2015 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.
Емiтент створений у формi Публiчного акцiонерного товариства. Вiдокремленi структурнi
пiдроздiли вiдсутнi. Емiтент має створене дочiрнє пiдприємство ТОВ "Подiлля-Асистанс". Вищим
органом управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. Виконавчим органом є Правлiння, яке
очолює Голова Правлiння. Дiяльнiсть Товариства контролює Наглядова Рада та Ревiзор.
Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалось.
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) 30. Середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) 2. Чисельнiсть працiвникiв,
якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня)(осiб) немає. Фонд оплати працi
1777 тис.грн. Розмiру фонду оплати працi вiдповiдно попереднього звiтного перiоду збiльшився на
406 тис. грн. Фонд оплати працi попереднього звiтного перiоду складав 1371 тис.грн.Кадрової
програми, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам
емiтента у товариства нема.
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
З боку третiх осiб будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї у звiтному перiодi не було.
Бухгалтерський облiк ведеться вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi". Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до вимог
МСФЗ. Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх перiодiв при
пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi та пiдготовцi початкового звiту про фiнансове
становище на 1 сiчня 2012 року в цiлях переходу на МСФЗ.
Основнi засоби
Визнання та оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до
вимог МСБО 16 «Основнi засоби».
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 6000 грн.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
земельнi дiлянки;
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
транспортi засоби;
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iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
iншi основнi засоби;
iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом,
надiйдуть в компанiю, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї,
зобов’язання за якими компанiя на себе бере.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу.
Нематерiальнi активи
Оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи» за
первiсною вартiстю.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають
внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути
вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть
активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка
здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються
один раз на рiк.
Запаси
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог
МСБО 2 «Запаси». Згiдно облiкової полiтики придбанi запаси зараховуються на баланс за
первiсною вартiстю.
Фiнансовi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»,
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансовi активи Компанiї класифiкуються за наступними видами:
1. грошовi кошти, фiнансовi iнвестицiї
2. дебiторська заборгованiсть за розрахунками
3. фiнансовi позики
4. iнша дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю яка складається на момент визнання
такого активу.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли компанiя
стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється
за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового
активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої
(отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з
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урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату компанiя оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку
за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi
зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля
визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi
сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує
суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату
сторнування. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим
методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi компанiї.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли компанiя становиться стороною за
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка
здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних
свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до
погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями,
утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами
звiтного перiоду.
Товариство здiйснює дiяльнiсть зi страхування по шiстнадцяти 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 2017 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.
Товариством не здiйснювались операцiї вiдчудження або придбання основних засобiв у значних
розмiрах.
Значних iнвестицiй або придбання, пов'язаних з господарською дiяльнiстю не планується .
Протягом звiтного року управлiнському персоналу ПАТ «СК «Мiсто» нараховувалась i
виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Поряд з цим, у
звiтному 2016 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування пов’язаним особам в загальнiй
сумi склав 1 820 тис. грн. (2015 рiк - 2 577 тис. грн.).
ПАТ «СК «Мiсто» в 2016 роцi здiйснено виплат пов’язаним особам на суму 957,1 тис. грн. (2015
рiк – 392,0 тис. грн.) та отримано послуг вiд пов’язаних осiб на суму 51,1 тис. грн. (2015 рiк – 71
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тис. грн.).
Основнi засоби Товариства у фiнансовiй звiтностi представленi у вiдповiдностi до МСБО 16
"Основнi засоби" за справедливою вартiстю. Нарахування амортизацiї на основнi засоби
здiйснюється прямолiнiйним методом, що визначено облiковою полiтикою Товариства, згiдно з
строками корисного використання. До складу основних засобiв Товариство не вiдносить активи,
якi не вiдповiдають визнанню активiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складала 130 тис. грн., на кiнець
40901 тис. грн. Знос 213 тис. грн., ступiнь зносу 0,493%, амортизацiя - 85тис. грн. Обмежень на
використання основних засобiв немає. Мiсцезнаходження основних засобiв знаходиться за
адресою товариства. Оренда вiдсутня. Екологiчнi питання не впливають на використання активiв.
Планiв щодо капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв немає.
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.
За звiтний перiод фактiв виплати штрафних санкцiй i компенсацiй за порушення законодавства не
було.
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.
Зобов'язання за всiма договорами, якi закiнчили свою дiю в 2016 р., виконанi в повному обсязi. Що
стосується укладених в 2016 р. договорiв, по яким не закiнчився термiн дiї станом на 31.12.2016 р.,
то компанiя володiє достатнiм обсягом високолiквiдних активiв для своєчасного виконання взятих
на себе зобов'язань перед страхувальниками.
Товариство має розроблену стратегiю розвитку на 2017 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.
Витрат на дослiдження та розробки у звiтному перiодi не було.
Протягом 2016 року в судовому провадженнi Вiнницького мiського суду Вiнницької областi
знаходилась справа № 127/27471/15-к за позовом Павленко Л. М. за участю другого цивiльного
вiдповiдача КП «Вiнницька транспортна компанiя», предмет спору вiдшкодування матерiальної та
моральної шкоди в сумi 29 903,10 грн.
Позов задоволено частково. (Вирок Вiнницького мiського суду Вiнницькiй областi вiд 23.12.2016
р.). Подано апеляцiйну скаргу.
Протягом 2016 року в судовому провадженнi господарського суду Вiнницької областi знаходилась
справа №902/499/16 за позовом ТОВ «Радiомiст» про стягнення боргу за наданi послуги в сумi 70
000,00 грн.
Позовну заяву повернуто позивачу. (Ухвала господарського суду Вiнницькiй областi вiд 13.06.16
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р.).
Станом на 31.12.2016 року iнших позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг
фiнансовою

Товаритво протягом трьох останнiх рокiв отримувало чистi прибутки. За 2014 р чистий прибуток
становив 32 тис. грн, за результатами дiяльностi за 2015 рiк товариство отримало чистий прибуток
у сумi 205 тис. грн., за 2016 рiк чистий прибуток становив 375 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду
нерозподiлений прибуток товариства становить1053 тис. грн.
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. 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

130

40901

0

0

130

40901

будівлі та
споруди

0

2394

0

0

0

2394

машини та
обладнання

44

38416

0

0

44

38416

транспортні
засоби

46

36

0

0

46

36

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

40

55

0

0

40

55

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

130

40901

0

0

130

40901

1. Виробничого
призначення:

Усього

Опис Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду складала 320
тис. грн., на кiнець 41114 тис. грн. Знос 213 тис. грн., ступiнь зносу 0,518%,
амортизацiя - 85 тис. грн. У звiтному перiодi вiдбулися суттєвi змiни у вартостi
основних засобiв У вiдповiдностi до рiшення Виконавчого комiтету Вiнницької
мiської ради № 1303 вiд 02.06.2016 р. було передано на баланс ПАТ «Страхової
компанiї «Мiсто» нежитлове примiщення, залишкова вартiсть якого станом на
31.12.2016 року складає 1518 тис. грн., проведено капiтальний ремонт цього
примiщення на суму 876 тис. грн. У звязку iз розвитком медичного страхування
ТОВ «Подiлля-Асистанс», ( Засновником якого є ПАТ «СК «Мiсто» ) придбано
медичне обладнання на суму 38416 тис. грн. для забезпечення в подальшому
надання якiсних медичних послуг застрахованим особам. Обмежень на
використання основних засобiв немає.
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2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис. грн)

48590

14697

Статутний капітал
(тис. грн.)

46000

14000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

46000

14000

Опис

Вартiсть чистих активiв товариства визначена вiдповiдно до рiшення
ДКЦПФР №485 вiд 17.11.2004 року i визначається як рiзниця вартостi всiх
активiв та всiх зобов'язань за даними балансу.
Розгорнутий алгоритм оцiнки, що фактично вiдображається балансовою
вартiстю чистих
активiв пiдприємства виражається такою формулою:
ЧАф=НАо+ЗВ+НК+НУ+З+(ФА-ФЗ), де
ЧАф - фактично вiдображена балансова вартiсть чистих активiв
пiдприємства;
НАо - вартiсть основних засобiв, вiдображених у балансi;
ЗВ - залишкова вартiсть нематерiальних активiв, вiдображених у балансi;
НК - вартiсть незавершених капiтальних вкладень;
НУ - вартiсть устаткування, призначеного для монтажу;
З - запаси товарно - матерiальних цiнностей, що входять до складу
оборотних активiв, за
фактично залишковою вартiстю;
ФА - фiнансовi активи ( грошовi активи, дебiторська заборгованiсть,
довгостроковi та
короткостроковi фiнансовi вкладення й iншi їх види, вiдображенi у звiтному
балансi );
ФЗ - фiнансовi зобов'язання усiх видiв (довгостроковi та короткостроковi
фiнансовi
кредити, товарний кредит, внутрiшня кредиторська заборгованiсть

Висновок

Вартiсть чистих активiв ПАТ СК "Мiсто " станом на 31.12.2016 року
становить 48590 тис. грн. розмiр статутного капiталу 46000 тис.грн., що на
2590 тис. грн. вартiсть чистих активiв бiльша вартостi статутного капiталу,
що вiдповiдає вимогам законодавства i пiдстави для застосування частини 3
статтi 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства " Цивiльного
кодексу України вiдсутнi.
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3. Інформація про зобов'язання емітента

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

200

X

X

10.04.2016

200.00

18

10.04.2017

X

0

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

630

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

15773

X

X

Усього зобов'язань

X

16603

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Короткостроковi
кредити банкiв
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

У звiтному перiодi товариство не користувалося кредитами банкiв.
Товариство немає зобов'язань за будь-якими видами цiнних паперiв, за
фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права, не отримувало
фiнансової допомоги на зворотнiй основi.
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6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на
вчинення значних правочинів
Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн)

Співвідношення граничної
сукупності вартості
правочинів до вартості
активів емітента за
даними останньої річної
фінансової звітності (у
відсотках)

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн)

1

2

3

4

5

1

08.04.2016

10000

17707

58.82

Опис

Загальнi збори приймають рiшення про попереднє схвалення вчинення
Товариством значних правочинiв, в перiод з 08.04.2016 року по
08.04.2017 року (включно), вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi товариства
(включаючи правочини, що становлять 50 i бiльше вiдсоткiв) та
предметом (характером) яких є:
- одержання Товариством кредитiв, гарантiй, акредитивiв або одержання
будь-яких iнших банкiвських послуг у банкiвських установах;
- передача майна Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання iнших
договорiв;
- забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки);
- купiвля-продаж майна;
- iншi господарськi правочини, якi пов'язанi з дiяльнiстю Товариства i в
яких воно виступає будь-якою iз сторiн.
При цьому гранична сукупна вартiсть попередньо схвалених загальними
Зборами акцiонерiв вищевказаних значних правочинiв не може
перевищувати 10 000 000,00 (Десять мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн.
Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження без отримання
додаткового рiшення загальних Зборiв акцiонерiв:
- погоджувати умови попередньо схвалених загальними Зборами
акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та
доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод з 08.04.2016
року по 08.04.2017 року (включно);
- погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав) Товариства, яке
пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;
- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання
(пiдписання) Головою Наглядової ради, Головою Правлiння попередньо
схвалених в цьому пунктi Порядку денного Загальних зборiв значних
правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них.
Доручити Головi Правлiння Товариства, який дiє в його iнтересах та за
згодою акцiонерiв, оформляти i пiдписувати договори, якi є предметом
попередньо схвалених значних правочинiв.
Товариство усвiдомлює, що вчинення значного правочину є чинним
незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна
Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а також можливих
коливань курсу гривнi до iноземних валют
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7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення
значних правочинів
Співвідношення
ринкової
вартості майна
Вартість
або послуг, що є
активів
предметом
емітента за
правочину, до
даними
вартості
останньої
активів
річної
емітента за
фінансової
даними
звітності (тис.
останньої річної
грн)
фінансової
звітності (у
відсотках)

№ з/п

Дата
прийняття
рішення

Ринкова вартість майна або
послуг, що є предметом
правочину (тис. грн)

1

2

3

4

5

1

15.08.2016

32000

17707

180.72

Опис

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПАТ “СК “МIСТО” вiд
15.08.2016 року прийняли рiшення про надання згоди на вчинення
значного правочину про внесок до статутного капiталу Товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю «Подiлля - Асистанс», ЄДРПОУ
38585797, учасником якого є ПАТ “СК “МIСТО”.
Розмiр внеску до статутного капiталу ТОВ «Подiлля - Асистанс» 32000000 (Тридцять два мiльйони) грн. 00 коп.
Ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом правочину
визначена вiдповiдно до законодавства становить – 32000,00 тис.грн.
Вартiсть активiв ПАТ “СК “МIСТО” за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi – 17707,00 тис.грн. Спiвiдношення ринкової
вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi
активiв емiтента за даними останньої рiчної звiтностi (у вiдсотках) 180,72%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 460000 шт, кiлькiсть голосуючих
акцiй, що зареєстрованi для участi у позачергових загальних зборах
460000, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “за” 460000,
кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували “проти” прийняття
рiшення 0.
Додатковi критерiї для вiднесення правочину до значного правочину не
передбаченi законодавством, а визначенi статутом Товариства, –
вiдсутнi.
Примiтка: 13.06.2016 року завершено розмiщення акцiй Товариства
додаткового випуску на загальну суму 32000000,00 грн.
Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович пiдтверджує
достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi та визнає, що
вiн несе вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством.
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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

11.03.2016

12.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

25.03.2016

28.03.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

27.03.2016

28.03.2016

Відомості про прийняття рішення
про розміщення цінних паперів на
суму, що перевищує 25 відсотків
статутного капіталу

08.04.2016

08.04.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

13.04.2016

13.04.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

05.07.2016

06.07.2016

Інформація про зміну власників
акцій, яким належить 10 і більше
відсотків голосуючих акцій

27.07.2016

27.07.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

01.08.2016

01.08.2016

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

16.08.2016

Відомості про прийняття рішення
про надання згоди на вчинення
значних правочинів

15.08.2016
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)

Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма "Служба
аудиту"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

25500146
Україна, 21036, м. Вiнниця,
вул. Хмельницьке шосе 13
оф. 103,104,105

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

1931 26.01.2001

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

...

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора***

умовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Приватне пiдприємство
Аудиторська фiрма "Служба
аудиту"
25500146
Україна, 21036, м. Вiнниця,
вул. Хмельницьке шосе 13
оф. 103,104,105

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

1934 26.01.2001

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

....

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо консолiдованої фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНIЯ «МIСТО»
станом на 31.12.2016 року
м. Вiнниця 2017 рiк
Адресат: Головi правлiння публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто»

48

Крамеру Геннадiю Леонiдовичу
та акцiонерам товариства
Iдентифiкацiйний код 33295475
21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна, буд. 25
тел. (0432) 50-81-08
Звiт може надаватися Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
ЗВIТ ЩОДО КОНСОЛIДОВАНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля-Асистанс», що включає
консолiдований баланс (консолiдований звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 року,
консолiдований звiт про фiнансовi результати (консолiдований звiт про сукупний дохiд) за 2016
рiк, консолiдований звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк,
консолiдований звiт про власний капiтал за 2016 рiк, а також стислий виклад суттєвих аспектiв
облiкової полiтики та iнших пояснювальних Примiток за 2016 рiк.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за консолiдовану фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї
консолiдованої фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль,
який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання
консолiдованої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або
помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на
основi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд
нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих
викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень консолiдованої фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаної
облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок зроблених управлiнським персоналом та
загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та належнi аудиторськi докази для висловлення нашої
умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Як зазначено в примiтцi 1.6.3. у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi в складi довгострокових
фiнансових iнвестицiй облiковуються iменнi iнвестицiйнi сертифiкати компанiї з управлiння
активами «Старпром-Капiтал» (ICI – Пайовий венчурний iнвестицiйний фонд «Capital Partners
Real Estate Fund» недиверсифiкованого виду закритого типу), вартiсть яких станом на 31.12.2016
року та 31.12.2015 року становила 13 680 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на
звiтну дату вiдображено по iсторичнiй вартостi (цiнi придбання), замiсть облiку за справедливою
вартiстю (п.п.4.1.4. п.4.1 роздiлу 4 МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти»). Номiнальна вартiсть
фiнансових iнвестицiй дорiвнює 1 000 тис. грн. Зазначенi цiннi папери придбанi дочiрньою
компанiєю товариства в попереднiх звiтних роках.
Доводимо до вiдома користувачiв консолiдованої фiнансової звiтностi, що Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового ринку рiшенням №1010 вiд 13.10.2016 року зобов’язала КУА
«Старпром-Капiтал» протягом 70 днiв вiд дати прийняття рiшення лiквiдувати вищевказаний
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пайовий iнвестицiйний фонд.
З огляду на вимоги Концептуальної основи фiнансової звiтностi щодо визнання активiв та п. 12 д)
МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», однiєю з ознак, що свiдчить про зменшення
корисностi активу, є змiни зi значним негативним впливом на господарюючий суб'єкт у
технологiчному, ринковому, економiчному або правовому оточеннi, в якому дiє суб'єкт
господарювання, чи на ринку, для якого призначений актив. Проте, дочiрня компанiя не оцiнила
на кiнець звiтного перiоду вплив рiшення державного регулятора щодо об’єкту iнвестування та не
визначила ймовiрнi втрати вiд зменшення корисностi щодо цього активу.
Зазначений факт господарської дiяльностi дочiрньої компанiї спричиняє суттєвий, але не
всеохоплюючий вплив на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто» за 2016 рiк.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для
висловлення умовно-позитивної думки», консолiдована фiнансова звiтнiсть подає достовiрно в
усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля-Асистанс» станом на 31.12.2016 року, а також
результат їхньої дiяльностi, рух грошових коштiв, власний капiтал за рiк, що закiнчився на
зазначену дату, вiдповiдно до застосованої концептуальної основи фiнансової звiтностi –
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Не змiнюючи нашої думки, висловленої в попередньому параграфi, ми звертаємо увагу
користувачiв консолiдованої фiнансової звiтностi на наступне.
В даний час товариство та його дочiрня компанiя здiйснюють свою дiяльнiсть в умовах
економiчної i полiтичної кризи. На сьогоднi складно визначити, якi заходи буде вживати
керiвництво країни у зв’язку з iснуючою нестабiльнiстю в економiцi держави, тому не можливо
оцiнити вплив, який буде мати економiчна та полiтична криза на фiнансовий стан товариства та її
дочiрньої компанiї та результати їх дiяльностi в майбутньому.
Питання, що викладене в пояснювальному параграфi не призвело до модифiкацiї думки аудитора
стосовно перевiреної консолiдованої фiнансової звiтностi.
ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I НОРМАТИВНИХ АКТIВ
На виконання вимог статтей 74,75 Закону України «Про акцiонернi товариства» вiд 17.09.2008
року №514-VI зi змiнами i доповненнями та на пiдставi перевiреної рiчної фiнансової звiтностi i
отриманих аудитором доказiв, пiдтверджуємо, що:
- данi консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «Страхова компанiя «Мiсто» в цiлому
представленi достовiрно та повно за 2016 звiтний рiк;
- нами не виявлено суттєвих фактiв порушення товариством та його дочiрньою компанiєю
законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого
порядку ведення бухгалтерського облiку i подання звiтностi, крiм зазначеного в попередньому
роздiлi «Звiт щодо консолiдованої фiнансової звiтностi»;
- фiнансово-господарський стан товариства за 2016 рiк, за нашою оцiнкою, вiдображений у його
бухгалтерськiй звiтностi повно та достовiрно.
Директор
аудиторської фiрми «Служба аудиту»
_____________________ В.I. Якимчук
(сертифiкат аудитора серiя А №003365)
Дата складання аудиторського звiту «09 лютого» 2017 року.
Перевiрку проведено на пiдставi договору вiд 30 грудня 2016 року № 38-16.
Перевiрку розпочато – «01» лютого 2017 року закiнчено – «09» лютого 2017 року.
Адреса аудитора (аудиторської фiрми)
Мiсцезнаходження та фактичне мiсце розташування:
21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13, офiс 103,104,105;
тел./факс (0432) 66-10-09, 67-32-00; e-mail: sl.audit@ukr.net
Iдентифiкацiйний код 25500146.
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Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма «Служба аудиту» здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi
Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1931, виданого
Аудиторською палатою України 26.01.2001 року (рiшення №98) та продовженого рiшенням
Аудиторської палати України вiд 23.10.2015 року №316/3, чинне до 28.10.2020 року
та Свiдоцтва про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ №0091 виданого розпорядженням Нацiональної комiсiї,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiл 14.01.2014 року №49 та
продовженого до 29.10.2020 року розпорядженням вiд 22.12.2015 року №3375
29.11.2012 року АФ «Служба аудиту» включена Аудиторською палатою України до Перелiку
аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту.
.
.
.
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2016

4

3

2

2015

1

0

3

2014

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук
Інше (запишіть): д/н

X
Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному
періоді?
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Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової
ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не
скликалися.

Ні

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

3

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

1

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

2

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X
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Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку
не проводила.

Наглядова рада самооцiнку не проводила.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради
комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

д/н

У складi Наглядової ради комiтети не створювались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
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Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Повна цивiльна дiєздатнiсть

X

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

Ні

X

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

X

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

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

так, введено
посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з
органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу)
належить вирішення кожного з цих питань?
Не
належить
Загальні
Наглядова Виконавчий
до
збори
рада
орган
компетенції
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)

Так

Так

Так

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-

Так

Ні

Ні

Ні
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планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

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

Ні

X
X
X
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Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова
звітність,
результати
діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація
про склад
органів
управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та
внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи
загальних
зборів
акціонерів
після їх
проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір
винагороди
посадових
осіб
акціонерного

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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

X
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)

Ні

X
У звiтньому перiодi
товариство змiнило
аудитора.

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

Ні

X
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Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом
наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
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д/н

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою дiяльностi Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто», (далi Товариство) є здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi, спрямованої на задоволення
суспiльно-економiчних потреб для отримання прибутку та реалiзацiї iнтересiв акцiонерiв.
Предметом дiяльностi Товариства є: - страхування; - перестрахування; - фiнансова дiяльнiсть
пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. Компанiя здiйснює
вищевказану дiяльнiсть шляхом надання пiдприємствам, органiзацiям i громадянам України
рiзнопланових страхових послуг, забезпечення страхового захисту їх iнтересiв, вiдшкодування
збиткiв, заподiяних при настаннi страхових випадкiв. Страхова дiяльнiсть Товариства
здiйснюється на пiдставi вiдповiдних лiцензiй.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власники iстотної участi:Територiальна громада м. Вiнницi , керуючий рахунком Вiнницька
Мiська Рада, (код ЄДРПОУ 25512617) , дата державної реєстрацiї: 21.05.1997 р. Номер запису: 1
174 120 0000 003786 Виконавчий комiтет Вiнницької мiської ради, мiсцезнаходження 21100, м.
Вiнниця, вул. Соборна, 59, володiє 99,3913% % акцiй. Вказана особа вiдповiдає встановленим
законодавством вимогам. 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 Товариства внутрiшнiх правил,
що призвело до заподiяння шкоди Товариству або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi.
Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг особисто до членiв Наглядової ради та виконавчого органу
Товариства 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 2016 року заходiв впливу застосованих органами державної влади до страховика, в тому
числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу не було
5. Вкажіть про 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 ґрунтуватися на системному використаннi методiв
андерайтингу, контролю за ризиками та фiнансування ризикiв. Кожен iз цих методiв вiдiграє
особливу роль в управлiннi ризиками, а їхня сукупнiсть утворює ефективну систему ризикменеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансово-економiчної стiйкостi та рентабельностi
дiяльностi Товариства та її конкурентоспроможностi на ринку в поточному i довготермiновому
перiодах. При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство систематизує ризики за такою
класифiкацiєю: - андеррайтинговий ризик; - ринковий ризик; - ризик дефолту контрагента; -
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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 про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
У звiтному перiодi страховиком сформовано пiдроздiл з внутрiшнього аудиту, що
пiдпорядкований безпосередньо наглядовiй радi страховика. Фiнансова звiтнiсть складена за
положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку, згiдно з вимогами мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi. Звiтнiсть страховика за 2016 р. складено у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
В 2016 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 2016 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування з пов’язаними особами в
загальнiй сумi склав – 1654,7 тис. грн. ПАТ «СК «Мiсто» в 2016 роцi здiйснено виплат пов’язаним
особам на суму 1093,9 тис. грн., отримано послуг вiд пов’язаних осiб на суму - 17,3 тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складений у вiдповiдностi з вимогами
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх
послуг (далi –МСА; видання 2014 року), Законiв України «Про господарськi товариства», «Про
державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi», «Про аудиторську дiяльнiсть».
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)
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба аудиту» (код ЄДРПОУ 25500146,
мiсцезнаходження: 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, 13).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
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Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба аудиту» здiйснює свою дiяльнiсть на
пiдставi наступних документiв: - Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв №1931 видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня 2001 року №98 та
продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2015 року №316/3 до 28 жовтня
2020 року. - Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ (реєстрацiйний номер 0091), видане
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на
пiдставi розпорядження вiд 14.01.2014 року №49 та продовжене розпорядженням вiд 22.12.2015
року №3375 до 29 жовтня 2020 року. - Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 80 вiд 18.02.2015 р. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi видане рiшенням Аудиторської палати
України вiд 30.06.2016 року №326/4 Загальний стаж аудиторської дiяльностi 18 рокiв i 9 мiсяцiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба аудиту» вперше почало надавати
аудиторськi послуги страховику за 2016 звiтний рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Протягом 2016 року приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Служба аудиту» не надавало
iнших послуг страховику.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, 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.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв : - Т ОВ "Аудиторська
фiрма "Стандарт плюс" 2012 рiк; - ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2013
рiк; - ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 2014 рiк; - ТОВ "АУДИТОРСЬКА
ФIРМА "ФАЙНЕНС ЛОУ АУДIТ ГРУП" 2015 рiк; - Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма
"Служба аудиту"
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
До фiрми Приватне пiдприємство Аудиторська фiрма "Служба аудиту" 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.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
В Товариствi 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». Товариством 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, при цьому: - скарги розглядаються
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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.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
В Товариствi 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». Товариством 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, при цьому: * 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.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2016 року вiд споживачiв фiнансових послуг не надходило скарг щодо надання
фiнансових послуг Товариства.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом 2016 року в судовому провадженнi Вiнницького мiського суду Вiнницької областi
знаходилась справа № 127/27471/15-к за позовом Павленко Л. М. за участю другого цивiльного
вiдповiдача КП «Вiнницька транспортна компанiя», предмет спору вiдшкодування матерiальної та
моральної шкоди в сумi 29 903,10 грн. Позов задоволено частково. (Вирок Вiнницького мiського
суду Вiнницькiй областi вiд 23.12.2016 р.). Подано апеляцiйну скаргу. Протягом 2016 року в
судовому провадженнi господарського суду Вiнницької областi знаходилась справа №902/499/16
за позовом ТОВ «Радiомiст» про стягнення боргу за наданi послуги в сумi 70 000,00 грн. Позовну
заяву повернуто позивачу. (Ухвала господарського суду Вiнницькiй областi вiд 13.06.16 р.).
Станом на 31.12.2016 року iнших позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг
фiнансовою
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мiсто"

Територія

за ЄДРПОУ

33295475

за КОАТУУ

0510100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

112

65.12

30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

21050 Вiнницька область м.Вiнниця вул.
Хлiбна, буд. 25, т.0432 508 107

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

0

0

184

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

0

0

0

первісна вартість

1011

0

0

0

знос

1012

0

0

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

I. Необоротні активи
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первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

0

0

0

Запаси

1100

0

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

0

0

0

1130

0

0

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

0

0
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Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

66

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових
резервах

1180

0

0

0

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних
виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

0

0

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

0

0

0

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

0

0

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

0

0

0

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500
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Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на
початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат;
(на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок
звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

0

0

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

0

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від

1670

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
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перестраховиків
Інші поточні зобов’язання

1690

0

0

0

Усього за розділом IІІ

1695

0

0

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

0

0

0

Примітки

Аудит провiв консолiдовану фiнансову звiтнiсть публiчного
акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» та її
дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля-Асистанс», що включає
консолiдований баланс (консолiдований звiт про фiнансовий стан)
станом на 31.12.2016 року

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

194

136

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

()

(0)

Валовий:
прибуток

2090

0

0

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших
страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

0

0

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

(0)

(0)

Витрати на збут

2150

(0)

(0)

Інші операційні витрати

2180

(0)

(0)

Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Стаття
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Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

0

0

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

0

0

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

(0)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

0

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

0

0

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(0)

(0)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після
оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355
та 2460)

2465

0

0
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III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

0

0

Витрати на оплату праці

2505

0

0

Відрахування на соціальні заходи

2510

0

0

Амортизація

2515

0

0

Інші операційні витрати

2520

0

0

Разом

2550

0

0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Аудит провiв консолiдовану фiнансовуї звiтнiсть
публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ
«Подiлля-Асистанс», що включає консолiдований
консолiдований звiт про фiнансовi результати
(консолiдований звiт про сукупний дохiд) за 2016 рiк

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

0

0

Надходження фінансових установ від
повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

0

0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(0)

(0)

Праці

3105

(0)

(0)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(0)

(0)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

(0)

(0)

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
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Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150

(0)

(0)

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

(0)

(0)

Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3195

0

0

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

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

(0)

(0)

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)
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Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний
період

3400

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

0

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

Примітки

Аудит провiв консолiдовану фiнансову звiтнiсть
публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля-Асистанс»,
що включає консолiдований консолiдований звiт про рух
грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 рiк.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мiсто"

за ЄДРПОУ

33295475

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
Код рядка

За звітний період

надходження

видаток

За аналогічний період
попереднього року
надходження видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі
в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за
справедливою вартістю, та
дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від

3524

0

0

0

0
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реалізації фінансових
інвестицій
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості
за продукцію, товари,
роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від
операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за товари,
роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0
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Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на
прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від
отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від
деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання
позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу

3310

0

X

0

X
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частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату
відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових
коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок
року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець
року

3415

0

0

0

0

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв (за непрямим методом) не
складається.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33295475

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

1

Нерозподілений
Зареєстрований Капітал у Додатковий Резервний
прибуток
Неоплачений Вилучений
Код рядка
капітал
дооцінках
капітал
капітал
(непокритий
капітал
капітал
збиток)

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий
прибуток
(збиток) за

4100

0

0

0

0

0

0

0

0
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звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів
4111

81

капіталу
Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

Примітки

Аудит провiв консолiдовану фiнансову звiтнiсть публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля-Асистанс», що
включає консолiдований консолiдований звiт про власний капiтал за 2016 рiк.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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КОДИ
Дата(рік, місяць,
2017 | 01 | 01
число)
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Мiсто"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

33295475

за КОАТУУ

0510100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

30

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
21050, м. Вiнниця, вул. Хлiбна 25,
тел.(0432)50-81-08,50-81-09

Адреса

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

V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

207

186

184

первісна вартість

1001

302

312

0

накопичена амортизація

1002

95

126

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

130

40901

91

первісна вартість

1011

320

41114

91

знос

1012

190

213

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

I. Необоротні активи

84

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

13679

інші фінансові інвестиції

1035

13680

13680

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

89

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Гудвіл при консолідації

1055

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих
страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

14017

54767

14043

Запаси

1100

17

18

3

Виробничі запаси

1101

1

1

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

16

0

0

Товари

1104

0

17

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги

1125

538

299

2

1130

0

1722

1

з бюджетом

1135

0

3055

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

260

543

60

Поточні фінансові інвестиції

1160

621

439

823

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств

II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами

85

Гроші та їх еквіваленти

1165

2333

4121

1240

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2333

4121

0

Витрати майбутніх періодів

1170

2

0

8

Частка перестраховика у страхових
резервах

1180

119

229

0

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних
виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

119

229

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

3890

10426

2137

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

17907

65193

16180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14000

46000

14000

Внески до незареєстрованого статутного
капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

1518

1

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

9

19

Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)

1420

688

1053

317

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

Неконтрольована частка

1490

Усього за розділом I

1495

Пасив

I. Власний капітал

0
14697

48590

14318
86

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

0

0

0

1520

90

115

Довгострокові забезпечення витрат
персоналу

1521

90

115

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

2076

3612

717

резерв довгострокових зобов’язань

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

217

442

резерв незароблених премій

1533

1859

3170

0

інші страхові резерви

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2166

3727

717

Короткострокові кредити банків

1600

200

200

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

203

10807

524

за розрахунками з бюджетом

1620

431

630

71

у тому числі з податку на прибуток

1621

422

616

0

за розрахунками зі страхування

1625

23

16

11

за розрахунками з оплати праці

1630

40

61

35

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

147

162

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від
перестраховиків

1670

0

0

0

0

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

87

Інші поточні зобов’язання

1690

0

1000

502

Усього за розділом IІІ

1695

1044

12876

1145

ІV. Зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

17907

65193

16180

Примітки

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову
звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто» та її дочiрньої компанiї ТОВ
«Подiлля -Асистанс».
Концептуальною основою консолiдованої фiнансової
звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто» (надалi – ПАТ «СК «Мiсто» або
Компанiя) за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., є Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї,
затвердженої Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової
звiтностi (Рада з МСФЗ). Також застосованi всi
iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної
фiнансової звiтностi обов'язковi для 2016 фiнансового року.
Станом на 31.12.2016 року загальний розмiр власного
капiталу Товариства складає 48590 тис. грн.
По даних балансу рахується:
- власних основних засобiв по залишковiй вартостi - 40901
тис.грн;
- знос -144 тис.грн;
- первiсна вартiсть основних засобiв становить -41114
тис.грн.;
- запаси склали 1 тис.грн.
На кiнець звiтного перiоду дебiторська заборгованiсть
становить:
-дебiторська заборгованiсть за товари, роботи i послуги -299
тис.грн
-дебiторська заборгованiсть за розрахунками :
- з бюджетом-3055 тис. грн.;
- за виданими авансами 1722 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть -543 тис. грн
Станом на 31.12.2016 р. довгостроковi зобов'язання
становлять 3727 тис. грн. Поточнi зобов'язання становлять
12876 тис. грн.
Товариство за звiтний рiк має наступну структуру поточних
зобов'язань:
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
10807 тис. грн.
Поточнi зобов'язання за розрахунками:
- з оплати працi 61 тис. грн.;
- з бюджетом 630 тис. грн.;
- за розрахунками зi страхування-16 тис. грн.;
- iншi поточнi зобов'язання 1000
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Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою
дiяльнiстю 162 тис. грн.
На кiнець звiтного перiоду нерозподiлений прибуток
становить 1053 тис. грн
Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

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

2000

194

136

Чисті зароблені страхові премії

2010

15097

11699

Премії підписані, валова сума

2011

17232

13236

Премії, передані у перестрахування

2012

934

1148

Зміна резерву незароблених премій, валова
сума

2013

1311

261

Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій

2014

110

-128

Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)

2050

261

11

Чисті понесені збитки за страховими
виплатами

2070

8251

6976

Валовий:
прибуток

2090

6779

4848

збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів

2110

-225

-91

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-225

-91

Зміна частки перестраховиків в інших
страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

382

241

Дохід від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 6575 )

( 3055 )

Витрати на збут

2150

( 1134 )

( 1000 )

90

Інші операційні витрати

2180

( 517 )

( 524 )

Витрат від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної
діяльності:
прибуток

2190

0

419

збиток

2195

( 1290 )

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2282

221

Інші доходи

2240

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

()

()

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( 13 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

992

627

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

617

422

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

375

205

збиток

2355

(0)

()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Код
рядка

За звітний
період

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

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

Стаття

За аналогічний період
попереднього року

0

91

Інший сукупний дохід після
оподаткування

2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2460)

2465

375

205

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії

2470

0

0

неконтрольованій частці

2475

0

0

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії

2480

0

0

неконтрольованій частці

2485

0

0

0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

152

109

Витрати на оплату праці

2505

1777

1371

Відрахування на соціальні заходи

2510

420

502

Амортизація

2515

85

122

Інші операційні витрати

2520

14362

2577

Разом

2550

16796

4681

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

362951

140000

Скоригована середньорічна кількість простих
акцій

2605

362951

140000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

1.033

1.461

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію

2615

1.033

1.461

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

У звiтному перiодi чистi заробленi страховi премiї на
товариствi становили 15097тис. грн., премiї пiдписанi,
валова сума становили 17232тис. грн., премiї, переданi
в перестрахування 934 тис. грн., змiна резерву
незароблених премiй, валова сума 1311 тис. грн., змiна
частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй
110 тис. грн.. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(товарiв, робiт, послуг) 261 тис. грн., адмiнiстративнi
витрати становили 6575 тис. грн., витрати на збут 1134
тис грн.
За результами дяяльностi за 2016 рiк товариство
отримало чистий прибуток в сум 375 тис. грн.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

243

475

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

8

15

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

373

Надходження від повернення авансів

3020

4

3

Надходження від відсотків за залишками
коштів на поточних рахунках

3025

0

220

Надходження від боржників неустойки
(штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

18210

12481

Надходження фінансових установ від
повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

729

939

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 4767 )

( 1984 )

Праці

3105

( 1442 )

( 1072 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 402 )

( 543 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 768 )

( 255 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
прибуток

3116

( 423 )

( 42 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на
додану вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших
податків і зборів

3118

( 345 )

( 213 )

2

1
I. Рух коштів у результаті операційної
діяльності
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Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

( 149 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(8)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

( 13 )

Витрачання на оплату зобов’язань за
страховими контрактами

3150

( 9429 )

( 8149 )

Витрачання фінансових установ на надання
позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 139 )

( 900 )

Чистий рух коштів від операційної
діяльності

3195

2247

1433

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

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

2283

0

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 367 )

( 404 )

необоротних активів

3260

( 35375 )

( 103 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності

3295

-33459

-507

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

32000

0

Отримання позик

3305

9000

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:

3345

(0)

(0)
94

Викуп власних акцій
Погашення позик

3350

8000

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

( 50 )

Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

( 230 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

33000

-280

Чистий рух грошових коштів за звітний
період

3400

1788

646

Залишок коштів на початок року

3405

2333

1687

Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

4121

2333

Примітки

Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складено за
вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за
прямим методом, згiдно з яким у звiтi вiдображається
рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної
(iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
До руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдносяться
операцiї по надходженню страхових премiй та
витрачання грошових коштiв на оплату зобов’язань за
страховими контрактами та на iншi операцiйнi витрати.
До руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдносяться
рух коштiв по розмiщенню грошових коштiв на
депозитних рахунках в установах банкiв та витрачання
на придбання необоротних активiв.
До руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдносяться
операцiї по залученню та поверненню запозичених
коштiв, а також операцiї з власним капiталом.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi
за звiтний рiк становить 2 247 тис. грн. (надходження)
(попереднiй рiк – 1 433 тис. грн. (надходження)).
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за
звiтний рiк становить -33 459 тис. грн. (видаток)
(попереднiй рiк – 507 тис. грн. (видаток)).
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi
за звiтний рiк становить 33 000,0 тис. грн.
(надходження) (попереднiй рiк – 280,0 тис. грн.
(видаток)).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi ПАТ
«СК «Мiсто» за звiтний рiк є надходження грошових
95

коштiв в сумi – 1 788 тис. грн.
Залишок грошових коштiв на початок звiтного перiоду
склав 2333 тис. грн, на кiнець звiтного перiоду 4121 тис.
грн
Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер

Косакiвська Лариса Петрiвна
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Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.

Стаття
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження
1

2

3

надходження видаток

4

5

6

надходження

видаток

видаток

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від
звичайної діяльності до
оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних
активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових
різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі
в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за
справедливою вартістю, та
дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації необоротних
активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від
реалізації фінансових
інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних
активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0
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Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних
активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
дебіторської заборгованості
за продукцію, товари,
роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
іншої поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення)
інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від
операційної діяльності

3570

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

за розрахунками з
бюджетом

3562

0

0

0

0

за розрахунками зі
страхування

3563

0

0

0

0

за розрахунками з оплати
праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на
прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

X

0

X

Збільшення (зменшення)
поточної кредиторської
заборгованості:
за товари, роботи, послуги

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

3200

0

98

необоротних активів

3205

0

X

0

X

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від
деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання
позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

Надходження від
отриманих:
відсотків

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу
частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату
відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0
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Витрачання на придбання
частки в дочірньому
підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових
коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок
року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних
курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець
року

3415

0

0

0

0

Примітки

Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за
непрямим методом не здiйснюється
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КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Мiсто"

2017 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

33295475

(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.

Стаття

Код
рядка

зареєстрований капітал у додатковий резервний
капітал
дооцінках капітал
капітал

1
1

Неконтрольов
частка

Належить власникам материнської компанії
нерозподілений
прибуток
(непокритий
збиток)

неоплачений вилучений
всього
капітал
капітал

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на
початок року

4000

14000

0

0

9

688

0

0

14697

0

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований

4095

14000

0

0

9

688

14697

0

0

0
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залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

375

0

0

375

0

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
4111
необоротних активів

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові
різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам 4200
(дивіденди)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного капіталу

4210

0

0

0

10

10

0

0

0

0
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Сума чистого
прибутку, належна
до бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

32000

0

0

0

0

0

0

32000

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
4260
капіталу:
Викуп акцій (часток)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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номінальної вартості
акцій
Інші зміни в капіталі 4290

0

Придбання (продаж)
неконтрольованої
4291
частки в дочірньому
підприємстві

0

1518

0

0

0

0

1518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

32000

0

1518

10

365

0

0

33893

0

Залишок на кінець
року

4300

46000

0

1518

19

1053

0

0

48590

0

Примітки

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Мiсто», що вiдбулися 27 березня 2016 року, прийнято рiшення
про збiльшення Статутного капiталу Публiчного акцiонерного товариства «Страхова
компанiя «Мiсто» за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв. Загальна кiлькiсть акцiй,
що пропонувалася до розмiщення, їх тип, номiнальна вартiсть: 320 000 штук простих
iменних акцiй, номiнальною вартiстю 100 гривень кожна.
Станом на 31.12.2016 р. власний капiтал пiдприємства складається iз наступних
елементiв: Статутний капiтал - 46000 тис. грн,. нерозподiлений прибуток 1053 тис.
грн. , резервний капiтал 19 тис. грн.

Керівник

Крамер Геннадiй Леонiдович

Головний бухгалтер
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до консолiдованої рiчної фiнансової звiтностi
за 2016 рiк
Публiчне акцiонерне товариство
«Страхова компанiя «Мiсто»
ЗМIСТ
Консолiдований звiт про фiнансовий стан
Консолiдований звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв
Консолiдований звiт про власний капiтал
1. Змiст Примiток до консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ «Страхова компанiя «Мiсто» за
2016 рiк, складеної за МСФЗ та iнформацiя, що пiдлягає розкриттю
1.1 Загальна iнформацiя про пiдприємство
1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi
1.3 Випущенi новi та переглянутi МСФЗ
1.4 Основнi положення облiкової полiтики
1.5 Основнi облiковi судження та оцiнки
1.6 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi

Консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року
( тис. грн.)
Стаття звiту Прим. На 31.12.2016р. На 31.12.2015р.
1233
Активи
Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1.6.1. 186 207
Основнi засоби 1.6.2. 40 901 130
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi 1.6.3.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за амортизованою вартiстю 1.6.3. 13 680 13
680
Необоротнi активи 54 767 14 017
Оборотнi активи
Запаси 1.6.4. 18 17
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 1.6.5.2. 299 538
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1.6.5.2. 1 722
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1.6.5.2. 3 055
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1.6.5.2. 543 262
Поточнi фiнансовi активи 1.6.5.1. 439 621
Грошовi кошти та їх еквiваленти 1.6.5.3. 4 121 2 333
Частка перестраховика у страхових резервах 1.6.5.4. 229 119
Оборотнi активи 10 426 3 890
Всього активiв 65 193 17 907
Капiтал та зобов’язання
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Капiтал
Акцiонерний капiтал 1.6.19. 46 000 14 000
Додатковий капiтал 1.6.19. 1 518 Резервний капiтал 1.6.19. 19 9
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 1.6.19. 1 053 688
Всього капiтал 48 590 14 697
Зобов’язання
Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу 1.6.6. 115 90
Страховi резерви 1.6.7. 3 612 2 076
Поточнi зобов’язання
Короткостроковi кредити банкiв 1.6.8. 200 200
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1.6.8. 10 807 203
Кредиторська заборгованiсть за розрахунками в т.ч. 1.6.8. 630 431
Кредиторська заборгованiсть з податку на прибуток 1.6.8. 616 422
Кредиторська заборгованiсть зi страхування 1.6.8. 16 23
Кредиторська заборгованiсть з оплати працi 1.6.8. 61 40
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 1.6.8. 162 147
Iншi поточнi зобов’язання 1 000
Всього зобов’язання 16 603 3 210
Всього капiтал i зобов’язання 65 193 17 907
Консолiдований звiт про прибутки та збитки i iнший сукупний дохiд за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2016 року
( тис. грн.)
Стаття звiту Прим. Звiтний рiк Попереднiй рiк
Триваюча дiяльнiсть
Дохiд вiд реалiзацiї 1.6.9. 194 136
Чистi заробленi страховi премiї 1.6.9. 15 097 11 699
Собiвартiсть реалiзацiї 1.6.8. 261 11
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 1.6.8. 8 251 6 976
Валовий прибуток (збиток) 1.6.8. 6 779 4 848
Iншi операцiйнi доходи 1.6.13. 382 241
Витрати вiд змiни iнших страхових резервiв 1.6.8. -225 -91
Адмiнiстративнi витрати 1.6.14. (6 575) (3 055)
Витрати на збут 1.6.15. (1 134) (1 000)
Iншi операцiйнi витрати 1.6.16. (517) (524)
Результат операцiйної дiяльностi -1 290 419
Iншi фiнансовi доходи 1.6.17. 2 282 221
Фiнансовi витрати - Результат iншої фiнансової дiяльностi - Результат фiнансової дiяльностi 2 282 221
Iншi доходи - Iншi витрати - (13)
Прибуток до оподаткування вiд триваючої дiяльностi 992 627
Витрати (доходи) з податку на прибуток 1.6.18. 617 422
Прибуток вiд триваючої дiяльностi 375 205
Дiяльнiсть, що припиняється - Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк вiд припиненої дiяльностi - Прибуток (збиток) пiсля оподаткування за звiтний рiк 375 205
Iнший сукупний дохiд - Податок на прибуток пов'язаний з сукупним доходом - 106

Iнший сукупний дохiд за звiтний рiк, за вирахуванням податкiв - Всього сукупний дохiд за вирахуванням податкiв 375 205
Консолiдований звiт про рух грошових коштiв за рiк що закiнчився 31 грудня 2016 року
(за прямим методом)
( тис. грн.)
Стаття Звiту Прим. За рiк, що закiнчився За попереднiй рiк
1234
Операцiйна дiяльностi
Надходження вiд :Реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1.6.5.3. 243 475
Надходження вiд страхових премiй 1.6.5.3. 18 210 12 481
Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках 220
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв)
Iншi надходження 1.6.5.3. 741 1 330
Витрачання на оплату за товари (роботи, послуги) 1.6.5.3. (4 767) (1 984)
Витрачання на оплату працi 1.6.5.3. (1 442) (1 072)
Витрачання на вiдрахування на соцiальнi заходи 1.6.5.3. (402) (543)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 1.6.5.3. (423) (42)
Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв 1.6.5.3. (345) (213)
Витрачання фiнансових установ на надання позик
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 1.6.5.3. (9 429) (8 149)
Iншi витрачання 1.6.5.3. (139) (1 070)
Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 2 247 1 433
Iнвестицiйна дiяльнiсть
Надходження вiд отриманих вiдсоткiв 1.6.5.3. 2 283
Iншi надходження
Iншi платежi 1.6.5.3. (35 742) (507)
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi -33 459 -507
Фiнансова дiяльнiсть
Надходження вiд власного капiталу 1.6.5.3. 32 000
Отримання позик 9 000
Погашення позик (8 000)
Iншi платежi (280)
Чистий рух грошових вiд фiнансової дiяльностi 33 000 -280
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 1 788 646
Залишок коштiв на початок року 1.6.5.3. 2 333 1 687
Залишок коштiв на кiнець року 1.6.5.3. 4 121 2 333
Консолiдований звiт про змiни у капiталi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
( тис. грн.)
Статтi Акцiонерний капiтал Додатковий капiтал Резервний капiтал Нерозподi-лений прибуток
(непокритий збиток) Всього
1234
Примiтка 1.6.19. 1.6.19. 1.6.19. 1.6.19.
Залишок на 31.12.2014р. 14 000 7 485 14 492
Коригування
Скоригований залишок на 01.01.2015 року 14 000 7 485 14 492
Рух капiталу в 2015 роцi
Чистий прибуток (збиток) за 2015 рiк 205 205
Рекласифiкацiї елементiв капiталу 2 (2)
Надходження капiталу
Всього змiн у капiталi за 2015 рiк 2 203 205
Залишок на 31.12.2015р. 14 000 9 688 14 697
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Коригування
Скоригований залишок на 31.12.2015 р. 14 000 9 688 14 697
Рух капiталу в 2016 роцi
Чистий прибуток (збиток) за 2016 рiк 375 375
Рекласифiкацiї елементiв капiталу 10 (10)
Надходження капiталу 32 000 1 518 33 518
Всього змiн у капiталi за 2016 рiк 32 000 1 518 10 365 33 893
Залишок на 31.12.2016 р. 46 000 1 518 19 1 053 48 590
1.1 Загальна iнформацiя про пiдприємство
1. Iдентифiкацiйний код 33295475
2. Повне найменування українською мовою Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя
«Мiсто»
3. Мiсцезнаходження (адреса) м. Вiнниця, вул. Хлiбна, 25
поштовий iндекс 21050
телефон (0432) 508-108
факс (0432) 508-109
e-mail info@ic-misto.com.ua
4. Органiзацiйно-правова форма Акцiонерне товариство
5. Банкiвськi реквiзити р/р 26500055300151 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 302689
6. Участь в об’єднаннi фiнансових установ (назва об’єднання) 7. Назва посади, П.I.Б. керiвника Голова Правлiння Крамер Геннадiй Леонiдович
8. П.I.Б. головного бухгалтера Косакiвська Лариса Петрiвна
9. Кiлькiсть штатних працiвникiв 27
10. Кiлькiсть агентiв-юридичних осiб 18
11. Кiлькiсть агентiв-фiзичних осiб 5
12. Кiлькiсть працiвникiв 30
1.2 Основи пiдготовки, затвердження i подання консолiдованої фiнансової звiтностi
Ця консолiдована фiнансова звiтнiсть включає фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто» та її
дочiрньої компанiї ТОВ «Подiлля -Асистанс».
Концептуальною основою консолiдованої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя «Мiсто» (надалi – ПАТ «СК «Мiсто» або Компанiя) за рiк, що
закiнчився 31.12.2016 р., є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї,
затвердженої Радою з Мiжнародних стандартами фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ). Також
застосованi всi iнтерпретацiї Комiтету з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi
обов'язковi для 2016 фiнансового року.
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, складена у тисячах гривень,
округлених до цiлого, якщо не зазначено iнше.
Керiвництво ПАТ «Страхова компанiя «Мiсто» вибрало датою переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Безперервнiсть дiяльностi.
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi
дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається у ходi
звичайної господарської дiяльностi. Продовження i майбутня дiяльнiсть товариства та її дочiрньої
компанiї, в значнiй мiрi залежить вiд поточної та майбутньої економiчної ситуацiї в Українi.
Консолiдована фiнансова звiтнiсть не включає будь-якi коригування, якi необхiдно було б
провести в тому випадку якби ПАТ «СК «Мiсто» не могло продовжити подальше здiйснення свої
дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому виходячи з принципу безперервностi.
Принцип нарахування.
Дана консолiдована фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно основi принципу
нарахування. Результати операцiй та iнших подiй визнаються по факту їх здiйснення, а не в
момент отримання або здiйснення платежiв коштами, вiдображаються в облiкових записах i в
фiнансовiй звiтностi перiодiв, яким вони вiдповiдають.
1. 3. Випущенi новi та переглянутi МСФЗ.
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Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв, вперше застосованi ПАТ «СК
«Мiсто».
Облiкова полiтика, прийнята при складаннi фiнансової звiтностi, вiдповiдає полiтицi, яку
застосовували при складаннi рiчної фiнансової звiтностi ПАТ «СК «Мiсто» за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 року, за винятком прийнятих нових стандартiв i роз'яснень, що вступили в силу на
1 сiчня 2016 року. ПАТ «СК «Мiсто» не застосувало достроково будь-якi iншi стандарти,
роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але ще не вступили в силу.
Iнформацiя про характер i вплив цих змiн розкрита нижче. Хоча ПАТ «СК «Мiсто» вперше
застосувало цi новi стандарти i поправки в 2016 роцi, вони не мають iстотного впливу на рiчну
фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто».
Характер i вплив кожного нового стандарту або поправки описанi нижче:
1) МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть яких пiдлягає
тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть застосовуваних ними дiючих
принципiв облiкової полiтики щодо залишкiв по рахунках вiдкладених тарифних рiзниць пiсля
першого застосування МСФЗ.
МСФЗ 14 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати.
Оскiльки ПАТ «СК «Мiсто» вже складає звiтнiсть за МСФЗ, а її дiяльнiсть не пiдлягає тарифному
регулюванню, то даний стандарт не застосовується до її консолiдованоїфiнансової звiтностi.
2) Поправки до МСФЗ 11 «Спiльна дiяльнiсть»
Поправки до МСФЗ 11 вимагають, щоб учасник спiльних операцiй враховував придбання частки
участi в спiльнiй операцiї, дiяльнiсть якої являє собою бiзнес, згiдно з вiдповiдними принципами
МСФЗ 3 «Об'єднання бiзнесу» для облiку об'єднань бiзнесiв. Поправки також роз’яснюють, що
ранiш облiкованi частки участi в спiльнiй операцiї не переоцiнюються при придбанi додаткової
частки участi в тiй же спiльнiй операцiї, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм того, в МСФЗ
11 було включено виключення зi сфери застосування, вiдповiдно до якого данi поправки не
застосовуються, якщо сторони спiльної операцiї знаходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж
сторони, що володiє кiнцевим контролем.
Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто», оскiльки в
аналiзованому перiодi частки участi в спiльнiй операцiї не придбавалися.
3) Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 38 «Нематерiальнi активи»
Поправки роз'яснюють принципи методу для амортизацiї необоротних активiв заснованого на
виручцi.
Цi принципи полягають в тому, що виручка вiдображає структуру економiчних вигiд, якi
генеруються в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є актив), а не економiчнi вигоди, якi
споживаються в межах використання активу. Заснований на виручцi метод не може
використовуватися для амортизацiї основних засобiв. Поправки до МСБО 38 дозволяють в
обмежених випадках використовувати метод амортизацiї, заснований на виручцi до
нематерiальних активiв.
Поправки застосовуються перспективно для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто», оскiльки вона не
використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї своїх необоротних активiв.
4) Поправки до МСБО 16 «Основнi засоби» i МСБО 41 «Сiльське господарство»
Поправки вносять змiни до вимог до облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають визначенню
плодових культур.
Поправки застосовуються ретроспективно до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року
або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто», оскiльки у
Компанiї вiдсутнi бiологiчнi активи.
5) Поправки до МСБО 27 «Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть»
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати метод дольової участi для облiку iнвестицiй в
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дочiрнi органiзацiї, спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї в окремих фiнансових звiтах.
Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля
цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати.
Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто», оскiльки вона
скористалася ними достроково.
6) «Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.»
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля
цiєї дати. Документ включає в себе наступнi поправки:
Поправки до МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
Вибуття активiв здiйснюється, як правило, за допомогою продажу або розподiлу власникам.
Поправка роз'яснює, що при мiграцiї активу з категорiї «призначенi для продажу» в категорiю
«призначенi для розподiлу власникам» i навпаки, така перекласифiкацiя вважається продовженням
початкового плану i не вважається новим планом з вибуття. Таким чином, застосування вимог
МСФЗ (IFRS) 5 не переривається.
Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
Поправки до МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди, може
являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Оцiнка того, якi договори на обслуговування
є iз подальшою участю, повинна бути проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є
необхiдним для перiодiв, що починаються до рiчного перiоду, в якому органiзацiя вперше
застосовує дану поправку.
(II) Застосування поправок в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не застосовуються до
скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли така iнформацiя є значним
оновленням iнформацiї, вiдображеної в останньому рiчному звiтi.
Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працiвникам»
Поправка уточнює, що ставка дисконтування зобов’язань по програмi винагород по закiнченнi
трудової дiяльностi визначається на основi ринкової прибутковостi високоякiсних корпоративних
облiгацiй. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй
використовується ринкова дохiднiсть державних облiгацiй, виражених в данiй валютi. Валюта та
умови корпоративних або державних облiгацiй повиннi вiдповiдати валютi i розрахунковим
умовам зобов’язань по програмi винагород по закiнченнi трудової дiяльностi.
Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
Поправки до МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в промiжнiй
фiнансовiй звiтностi, або включатися з допомогою перехресного посилання з промiжної
фiнансової звiтностi на iнший звiт, який доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же
умовах i в тi ж термiни, що i сама промiжна фiнансова. Якщо користувачi фiнансової звiтностi не
мають доступу на тих же умовах i в тi ж термiни до iнформацiї, включеної за допомогою
перехресних посилань, то промiжний фiнансовий звiт є неповним. Дана поправка повинна
застосовуватися ретроспективно.
Поправки не впливають на консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто».
7) Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi», щодо iнiцiативи в сферi розкриття
iнформацiї
Поправки до МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» швидше роз'яснюють, а не значно
змiнюють, iснуючi вимоги до даного МСБО. Поправки роз’яснюють наступне;
- порядок розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi та роз’яснюють вимоги до суттєвостi.
- у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд необхiдно подавати окремим рядком
частки iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за
методом участi в капiталi з роздiльним поданням частки в статтях, якi будуть чи небудуть згодом
некласифiкованi до складу прибутку або збитку;
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- окремi статтi у звiтi про фiнансовий стан та звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд
можуть бути дезагрегованi;
- у органiзацiї є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi
Данi поправки вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля
цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї дати. Поправки не впливають на
консолiдовану фiнансову звiтнiсть Компанiї.
8) Поправки до МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть», МСФЗ 12 «Розкриття iнформацiї
про частки участi в iнших суб'єктах господарювання» та МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та
спiльнi пiдприємства»
Поправки розглядають питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо iнвестицiйних
органiзацiй згiдно з МСФЗ 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» та роз'яснюють, що
виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової звiтностi застосовується i до
материнської органiзацiї, яка є дочiрньою компанiєю iнвестицiйної органiзацiї, якщо iнвестицiйна
органiзацiя оцiнює свої дочiрнi компанiї за справедливою вартiстю. Крiм того, поправки
роз’яснюють, що материнська компанiя – iнвестицiйна органiзацiя повинна консолiдувати свою
дочiрню компанiю, якщо та не вважається iнвестицiйною, але надає материнськiй компанiї
допомiжнi послуги.
Поправка до МСБО 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства» передбачає, що якщо
органiзацiя, яка сама не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованiй органiзацiї
або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, то при застосуваннi методу
дольової участi така органiзацiя може зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану його
асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є iнвестицiйною органiзацiєю, до
своїх власних дочiрнiх органiзацiй.
Цi поправки повиннi застосовуватися ретроспективно i вступають в силу для рiчних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати, при цьому допускається застосування до цiєї
дати. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть ПАТ «СК «Мiсто».
1.4 Основнi положення облiкової полiтики
Основнi принципи облiкової полiтики були послiдовно застосованi до всiх перiодiв при пiдготовцi
консолiдованої фiнансової звiтностi та пiдготовцi початкового звiту про фiнансове становище на 1
сiчня 2012 року в цiлях переходу на МСФЗ.
Основнi засоби
Визнання та оцiнка, представлення та розкриття основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до
вимог МСБО 16 «Основнi засоби».
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 6000 грн.
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
земельнi дiлянки;
будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
транспортi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
iншi основнi засоби;
iншi необоротнi матерiальнi активи.
Критерiї визнання: iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з об’єктом,
надiйдуть в компанiю, i собiвартiсть об’єкта може бути достовiрно оцiнена.
Методи оцiнки основних засобiв.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає:
цiну придбання (у т.ч. iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються);
будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та
приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї;
попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї,
зобов’язання за якими компанiя на себе бере.
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Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя за всiма групами основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного
методу.
Нематерiальнi активи
Оцiнка нематерiальних активiв здiйснюється згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи» за
первiсною вартiстю.
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути
iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають
внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути
вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть
активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка
здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються
один раз на рiк.
Запаси
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття запасiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог
МСБО 2 «Запаси». Згiдно облiкової полiтики придбанi запаси зараховуються на баланс за
первiсною вартiстю.
Фiнансовi активи
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо фiнансових iнструментiв
здiйснюється у вiдповiдностi до вимог МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї»,
МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацiї», МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти».
Фiнансовi активи Компанiї класифiкуються за наступними видами:
1. грошовi кошти, фiнансовi iнвестицiї
2. дебiторська заборгованiсть за розрахунками
3. фiнансовi позики
4. iнша дебiторська заборгованiсть.
Фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю яка складається на момент визнання
такого активу.
Початкове визнання i оцiнка
ПАТ «СК «Мiсто» класифiкує свої вкладення в пайовi i борговi цiннi папери як: фiнансовi активи
за справедливих вартостей з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках, утримуванi до
погашення iнвестицiї, доступнi для продажу фiнансовi активи, позики та дебiторська
заборгованiсть. Класифiкацiя залежить вiд цiлей, для яких були придбанi фiнансовi активи.
Керiвництво приймає рiшення щодо класифiкацiї при початковому визнаннi i перевiряє, наскiльки
класифiкацiя вiдповiдає дiйсностi на кожну звiтну дату.
Фiнансовi активи ПАТ «СК «Мiсто» включають грошовi кошти та iншу дебiторську
заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що котуються.
Фiнансовi активи спочатку визначаються за справедливою вартiстю, збiльшеною в разi iнвестицiй,
якi не переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, на безпосередньо
пов'язанi з ними витрати по угодi.
Подальша оцiнка
Подальша оцiнка фiнансових активiв наступним чином залежить вiд їх класифiкацiї:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках
Ця категорiя фiнансових iнструментiв включає в себе такi види iнструментiв: фiнансовi активи,
призначенi для торгiвлi i фiнансовi активи, що пiсля первинного визнання оцiнюються по
справедливiй вартостi з вiдображенням переоцiнки в прибутку чи збитках. Фiнансовi активи
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класифiкуються як призначенi для торгiвлi, якщо вони придбанi з метою продажу в найближчому
майбутньому.
Фiнансовi активи, якi переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток,
враховуються в звiтi про фiнансовий стан за справедливою вартiстю, а змiни справедливої вартостi
визначаються в складi доходiв вiд фiнансування чи витрат з фiнансування в звiтi про сукупний
дохiд.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли компанiя
стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється
за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового
активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої
(отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з
урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату компанiя оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської
заборгованостi зменшується через рахунок резерву пiд знецiнення з одночасним визнанням збитку
за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi
зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля
визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi
сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує
суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату
сторнування. Резерв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим
методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi компанiї.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли компанiя становиться стороною за
договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс
витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка
здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду компанiя оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що
кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних
свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до
погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за
первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями,
утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв,
дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами
звiтного перiоду.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанiї формуються як сума поточних податкових витрат,
розрахованих на базi оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства.
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття податку на прибуток здiйснюється у вiдповiдностi
до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Податковi активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод
оцiнюються за сумою, передбачуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати
податковим органам.
Розрахунок зобов’язань i сплата податку на прибуток здiйснюється вiдповiдно до вимог
Податкового кодексу України
Забезпечення
Забезпечення визнаються компанiєю, якщо компанiя має теперiшню заборгованiсть внаслiдок
минулої подiї;
ймовiрно, що для погашення заборгованостi буде необхiдним вибуття ресурсiв, якi втiлюють в
собi економiчнi вигоди;
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суму заборгованостi можна достовiрно оцiнити.
Визнане забезпечення оцiнюється за сумою, яка є найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних для
погашення теперiшньої заборгованостi на кiнець звiтного перiоду.
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 страховику.
Основою класифiкацiї договорiв страхування для цiлей бухгалтерського облiку служить сутнiсть
прийнятого страхового ризику та загальнi ознаки можливого ризику, а саме:
- Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу).
- Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.
- Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).
- Страхування фiнансових ризикiв.
- Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного).
- Страхування вiд нещасних випадкiв. .
- Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу).
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
- Страхування медичних витрат.
- Страхування на випадок хвороби.
- Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника).
- 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).
- 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, дiяльнiсть яких може призвести до аварiй
екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру.
- Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.
- Страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв.
(б) 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 суброгацiї.
Страховi резерви
Облiк страхових резервiв вести вiдповiдно до вимог Закону України «Про страхування» №85196ВР вiд 07.03.96 р. iз змiнами та доповненнями, «Правил формування, облiку та розмiщення
страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя», затвердженого
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України №3104 вiд
17.12.2004 р з змiнами та доповненнями.
ПАТ «СК «Мiсто» 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 вiдображає частину пiдписаних премiй, яка вiдноситься до перiоду
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ризику, наступного за звiтним перiодом. Резерв незароблених премiй та частки перестраховикiв у
резервах незароблених премiй формуються на кiнець звiтного перiоду за методом «Pro rata
temporis» виходячи з кiлькостi днiв у роцi, рiвного 365 дням, i перiоду дiї кожного конкретного
договору, з 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".
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.
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 ПАТ «СК «Мiсто» 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 ПАТ «СК «Мiсто», 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. ПАТ
«СК «Мiсто» 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.
Перестрахування
В ходi свого бiзнесу ПАТ «СК «Мiсто» 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 Компанiя 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).
ПАТ «СК «Мiсто» перестраховує частину своїх ризикiв, щоб контролювати свою схильнiсть до
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збиткiв i захистити ресурси.
Страховi премiї
Валовi премiї пiдписанi складаються з усiх сум премiй за страховими контрактами та є мiрою
продажiв. Валовi премiї, пiдписанi за страховими контрактами, включають валову суму до сплати
власником страхового полiсу за контрактом, а також премiї за весь перiод ризику, покритого
контрактом, який укладений протягом облiкового перiоду, незалежно вiд того, чи пiдлягають вони
сплатi у повному обсязi в цьому облiковому перiодi. Валовi премiї пiдписанi визнаються з дати, з
якої страхове покриття за страховим контрактом набуває чинностi. Премiї за страховими
контрактами визнаються у складi доходу протягом строку дiї контракту пропорцiйно сумi
забезпеченого страхового покриття. Частка премiй, пiдписаних за чинними контрактами, яка
вiдноситься до ризику, що не сплинув станом на кiнець звiтного перiоду, вiдноситься на майбутнi
перiоди та облiковується як резерв незароблених премiй.
Премiї, переданi у перестрахування включають усi премiї, якi сплаченi або пiдлягають сплатi за
договорами вихiдного перестрахування, укладеними компанiєю. Премiї, переданi у
перестрахування, та частка перестраховикiв у страхових резервах визнаються та у подальшому
оцiнюються узгоджено iз сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами,
вiдповiдно до умов кожного договору перестрахування. Премiї до сплати за короткостроковими
страховими контрактами облiковуються як премiї перестрахування, переданi на дату виникнення
вiдповiдальностi з перестрахування, i включають загальну суму премiй до сплати за весь перiод
покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинностi в облiковому перiодi.
Премiї, переданi у перестрахування, визнаються у складi витрат пропорцiйно тому, як
скорочується перiод перестрахованих ризикiв.
1.5 Основнi облiковi судження та оцiнки
Облiковi судження та оцiнки
Консолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до оцiнок i припущень, якi впливають
на застосування принципiв бухгалтерського облiку i вiдповiднi суми доходiв i витрат, активiв i
зобов'язань, i розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання. Оцiнки i припущення ґрунтуються на
основi принципу iсторичної вартостi, за винятком будiвель, основних засобiв та iнвестицiйної
власностi, якi вiдображенi за iсторичною первiсною вартiстю.
Оцiнки i допущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються в
тому перiодi, в якому оцiнка була переглянута, якщо оцiнка впливає тiльки на цей перiод, або в
перiодi перегляду та майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає на сьогодення, а також майбутнi
перiоди.
Функцiональна валюта та валюта подання
Функцiональною валютою є українська гривня («грн.»). Угоди в валютах, вiдмiнних вiд
функцiональної валюти вважаються операцiями з iноземною валютою вiдповiдно до МСФЗ 21
«Вплив змiн валютних курсiв».
1.6 Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi
НЕОБОРОТНI АКТИВИ
1.6.1. Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи 31.12.2016 31.12.2015
Первiсна вартiсть на початок року 312 302
Придбання нематерiальних активiв - Накопичена амортизацiя нематерiальних активiв 126 95
Балансова вартiсть нематерiальних активiв 186 207
До складу нематерiальних активiв ПАТ «СК «Мiсто» вiднесено лiцензiї на право здiйснення
страховою дiяльнiстю та комп’ютернi програми.
1.6.2. Основнi засоби
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року та станом на 31.12.2015
представлена наступним чином:
тис. грн.
Первiсна вартiсть Нежитловi будiвлi Комп’ютерна та офiсна технiка Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
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На 31.12.2015 118 50 83 69 320
Введено в експлуатацiю 876 2 38 416 12 39 306
Отримано безоплатно на баланс 1 557 1 557
Виведено з експлуатацiї 69 69
На 31.12.2016 2 433 120 38 416 50 95 - 41 114
Накопичений знос основних засобiв станом на 31.12.2016 року, та станом на 31.12.2015 року
представлено наступним чином:
тис. грн.
Накопичений знос Нежитловi будiвлi Комп’ютерна та офiсна технiка Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi основнi засоби Разом
На 31.12.2015 61 4 56 69 190
Нарахування зносу 39 23 10 20 92
Вибуття зносу 69 69
На 31.12.2016 39 84 14 76 213
Чиста балансова вартiсть основних засобiв станом на 31.12.2016 року та станом на 31.12.2015року
представлена наступним чином:
тис. грн.
Залишкова вартiсть Нежитловi будiвлi Комп’ютерна та офiсна технiка Машини та обладнання
Транспортнi засоби Iнструменти прилади та iнвентар Iншi необоротнi матерiальнi активи Разом
На 31.12.2015 57 46 27 130
На 31.12.2016 2 394 36 38 416 36 19 40 901
Компанiя не має основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя,
реконструкцiя тощо).
ПАТ «СК «Мiсто» не має основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж. Компанiя не має
збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду, якi виникають у
результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або
сторнованих безпосередньо у власному капiталi.
1.6.3. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
У складi довгострокових фiнансових iнвестицiй облiковуються iменнi iнвестицiйнi сертифiкати
компанiї з управлiння активами «Старпром-Капiтал», якi станом на 31.12.2016 року та 31.12.2015
року становлять 13 680 тис. грн. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на звiтну дату
вiдображено по iсторичнiй вартостi.
ОБОРОТНI АТИВИ
1.6.4. Запаси
Запаси Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто» за даними облiку та
звiтностi станом на 31.12..2016 року та на 31.12.2015 складають вiдповiдно 18 тис грн. та 17 тис.
грн.
1.6.5. Фiнансовi активи
тис. грн.
Фiнансовi активи 31.12.2016 31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 299 538
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1 722
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3 055
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 543 262
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 439 621
Грошовi кошти та їх еквiваленти 4 121 2 333
Частка перестраховика в страхових резервах в.т.ч. (резерв незароблених премiй) 229 119
Всього: 10 408 3 873
1.6.5.1. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
тис. грн.
Поточнi фiнансовi iнвестицiї 31.12.2016 31.12.2015
Акцiї ПАТ "Завод Радар" код 23027906 ISIN UA4000177448 88 88
Акцiї ПАТ "ЗНВКIФ "Капiтал Iнвест" 35918704 119 119
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Акцiї ПАТ "ЗНВКIФ "СЕРТЕЗА" 37500377 119 119
Акцiї ПАТ "ЗНВКIФ"Юнiон Капiтал" 36137530 118 118
Акцiї ПАТ "IIК "Будфiнконсалтинг" 439 439
Iнвест. сертифiкати iменнi простi ТОВ КУА "Кредитпромкапiтал" 33831868 93 93
Усього поточнi фiнансовi iнвестицiї 976 976
Резерв сумнiвних боргiв (537) (355)
Усього поточнi фiнансовi iнвестицiї за справедливою вартiстю 439 621
Облiк поточних фiнансових iнвестицiй ведеться по iсторичнiй вартостi (собiвартостi) без
врахування переоцiнки вартостi акцiй до їх справедливої вартостi. Компанiєю станом на
31.12.2016р. визнано резерв на знецiнення вартостi поточних фiнансових iнвестицiй в сумi 537
тис. грн., чиста вартiсть фiнансових iнвестицiй станом на 31.12.2016р. складає 439 тис. грн.
1.6.5.2.Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть
тис. грн.
Поточна торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть 31.12.2016 31.12.2015
Дебiторська заборгованiсть 312 551
Резерв по сумнiвних боргах -13 -13
Дебiторська заборгованiсть, нетто 299 538
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 1 722
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 3 055
Iнша дебiторська заборгованiсть 543 262
Всього: 5 619 800
Залишки поточної дебiторської заборгованостi на кiнець року в балансi вiдображенi за їх
справедливою вартiстю, за вирахуванням резерву сумнiвної заборгованостi. Резерв на знецiнення
дебiторської заборгованостi визнається за наявностi об'єктивного свiдчення того, що Компанiя не
зможе отримати всi суми заборгованостi у встановленi договорами термiни.
1.6.5.3. Грошовi кошти
тис. грн.
Грошовi кошти 31.12.2016 31.12.2015
Депозити 2 835 1 835
Грошовi кошти в банку 1 514 681
в т.ч. в нацiональнiй валютi 1 514 681
Каса
Грошовi кошти в дорозi 2 47
Нарахований резерв -230 -230
Всього: 4 121 2 333
тис. грн.
Грошовi кошти в банку на поточних рахунках 31.12.2016 31.12.2015
Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк» 563 249
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» 19 207
Публiчне акцiонерне товариство «Унiверсал банк» 73 139
Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний банк «ПриватБанк» 49
Публiчне акцiонерне товариство «ФIДОБАНК» 37
Публiчне акцiонерне товариство «Укрiнбанк»
Публiчне акцiонерне товариство «АК Промислово-iнвестицiйний банк» 859
Всього: 1 514 681
тис. грн.
Депозити 31.12.2016 31.12.2015
Публiчне акцiонерне товариство «АРТЕМ-БАНК» 350
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк «УКРГАЗБАНК» 700 350
Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк «Укрiнбанк» 230 230
Публiчне акцiонерне товариство «Укрсоцбанк» 700
Публiчне акцiонерне товариство «Державний ощадний банк Україна» 500 300
Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк» 200
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Акцiонерне товариство «Укрексiмбанк» 700 300
Публiчне акцiонерне товариство «Унiверсал банк» 5 105
Разом 2 835 1 835
Нараховано резерв сумнiвних боргiв : Публiчне акцiонерне товариство «Укрiнбанк» -230 -230
Всього депозитiв: 2 605 1 605
1.6.5.4. Частки перестраховика
тис. грн.
Частка перестраховика в страхових резервах ( резерв незароблених премiй) 31.12.2016 31.12.2015
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 9 30
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 30 23
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 9 28
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 155 26
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 26 12
Всього: 229 119
Станом на 31.12.2016 р. резерви незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах
незароблених премiй, визначенi згiдно ст.31 Закону України «Про страхування», сформовано
повнiстю.
Формування резерву незароблених премiй здiйснюється методом 1/365, що вiдповiдає вимогам
МСФЗ 4 «Страховi контракти».
ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ I ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.6.6. Довгостроковi забезпечення
Визнання, оцiнка, представлення та розкриття iнформацiї щодо резервiв, умовних зобов’язань i
умовних активiв здiйснюються вiдповiдно до вимог МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та
умовнi активи», МСБО 19 «Виплати працiвникам».
ПАТ «СК «Мiсто» станом на 31.12.2016 року нарахований резерв невикористаних вiдпусток на
суму 115 тис грн. (на 31.12.2015 року – 90 тис. грн.).
1.6.7. Страховi резерви
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик повинен на кожну звiтну
дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточнi
оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Данi щодо резерву
незароблених премiй наводимо нижче.
тис. грн.
Страховi резерви 31.12.2016 31.12.2015
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 1 048 986
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 772 426
Страхування медичних витрат 482 325
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 39 53
Страхування вiд нещасних випадкiв 253 75
Страхування на випадок хвороби 31 12
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 127 46
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 144 61
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 144 51
Страхування фiнансових ризикiв 1 1
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 30
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового знищення або
пошкодження 32 23
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Страхування небезпечних вантажiв 1 1
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 37 14
Страхування небезпечних об'єктiв 29 2
Всього: 3 170 2 076
1.6.8. Поточнi зобов’язання i забезпечення
Фiнансовi зобов’язання Станом на 31.12.2016 Станом на 31.12.2015
Короткостроковi кредити банкiв 200 200
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 10 807 203
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 630 431
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з зi страхування 16 23
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 61 40
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 162 147
Iншi поточнi зобов’язання 1 000
Всього: 12 876 1 044
По термiнах фiнансовi зобов’язання класифiкуються як короткостроковi.
ДОХОДИ I ВИТРАТИ
Облiк доходiв та витрат здiйснюється згiдно принципiв нарахування та вiдповiдностi згiдно вимог
МСФЗ.
Консолiдованi доходи та витрати Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«Мiсто» в порiвняльних показниках складають:
тис. грн.
Фiнансовий результат 2016 р. 2015 р.
Чистий доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 194 136
Чистi заробленi страховi премiї 15 097 11 699
Премiї пiдписанi, валова сума 17 232 13 236
Премiї, переданi в перестрахування ( 934) (1 148)
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума (1311) (261)
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 110 (128)
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) ( 261) (11)
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (8 251) (6 976)
Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв (225) (91)
Iншi операцiйнi доходи 382 241
Адмiнiстративнi витрати (6 575) (3 055)
Витрати на збут (1 134) (1 000)
Iншi операцiйнi витрати ( 517) (524)
Iншi фiнансовi доходи 2 282 2 201
Iншi витрати (13)
Податок на прибуток вiд звичайної дiяльностi 617 422
Чистий прибуток 375 205
Консолiдований сукупний дохiд Публiчного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Мiсто»
складає:
за 2016 р. – 375 тис. грн., за 2015 р. – 205 тис. грн.
1.6.9. Чистi заробленi премiї
тис. грн.
Вид страхових премiй 2016 р. 2015 р.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 10 381 8 968
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1 546 987
Страхування медичних витрат 1 179 665
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 335 288
Страхування вiд нещасних випадкiв 306 250
Страхування на випадок хвороби 294 205
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
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наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 136 86
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 297 68
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 266 52
Страхування фiнансових ризикiв 181 39
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового знищення або
пошкодження 71 38
Страхування небезпечних вантажiв 18 36
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 31 9
Страхування небезпечних об'єктiв 21 8
Страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Держбюджету ) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних
дружин 35
Всього: 15 097 11 699
1.6.10. Премiї, переданi в перестрахування
тис. грн.
Вид премiй 2016 р. 2015 р.
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 38 60
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 203 142
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 24 55
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 481 89
Страхування фiнансових ризикiв 708
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 188 94
Всього: 934 1 148
1.6.11. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг)
тис. грн.
Складовi собiвартостi 2016 р. 2015 р.
Послуги стороннiх органiзацiй 261 11
Всього: 261 11
1.6.12. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
тис. грн.
Збитки за видами страхових виплат 2016 р. 2015 р.
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 7 173 6 317,2
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 653 241,6
Страхування медичних витрат 65 228,1
Страхування цивiльної вiдповiдальностi автовласникiв 162 128,0
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 89 41,8
Страхування вiд нещасних випадкiв 27 8,5
Страхування на випадок хвороби 52 9,9
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 13 1,4
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 17
Всього: 8 251 6 976
1.6.13 Iншi операцiйнi доходи
тис. грн.
Складовi iнших операцiйних доходiв 2016 р. 2015 р.
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Частки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками 213 129
Дохiд вiд надання послуг для iнших страховикiв (сума агентських винагород) 103 76
Регреси (суми, що отримуються в результатi переданого страхувальником права вимоги до особи,
вiдповiдальної за заподiянi збитки) 65 35
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 1 1
Утриманi витрати на ведення справи
Iншi витрати
Всього: 382 241
1.6.14. Адмiнiстративнi витрати
тис. грн.
Складовi адмiнiстративних витрати 2016 р. 2015 р.
Витрати на утримання персоналу 2 195 1 963
Амортизацiя 85 92
Послуги стороннiх органiзацiй 4 199 879
Витрати на розрахунково-касове обслуговування 26 74
Iншi витрати 70 47
Всього: 6 575 3 055
1.6.15. Витрат на збут
тис. грн.
Складовi витрат на збут 2016 р. 2015 р.
Послуги агентiв 983 818
Рекламнi послуги 30 129
Iншi витрати 121 53
Всього: 1 134 1 000
1.6.16. Iншi операцiйнi витрати
тис. грн.
Складовi iнших операцiйних витрат 2016 р. 2015 р.
Знецiнення дебiторської заборгованостi 181 440
Курсовi рiзницi 1 3
Штрафи i пенi
Iншi операцiйнi витрати 335 81
Всього: 517 524
1.6.17. Iншi фiнансовi доходи
тис. грн.
Складовi iнших фiнансових доходiв 2016 р. 2015 р.
Вiдсотки отриманi 2 282 221
Всього: 2 282 221
1.6.18. Податок на прибуток
тис. грн.
Витрати (дохiд) з податку на прибуток 2016 р. 2015 р.
Вiдстроченнi податковi зобов’язання 255
Нарахований податок на прибуток 617 167
Всього: 617 422
1.6.19. Власний капiтал
Власний капiтал Компанiї станом на 31.12.2016 року складає 48 590 тис. грн.
Структура власного капiталу Компанiї в динамiцi має наступний вигляд:
тис. грн.
Складовi власного капiталу На 31.12.2016 р. На 31.12.2015 р.
Акцiонерний капiтал 46 000 14 000
Резервний капiтал 19 9
Додатковий капiтал 1 518
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) 1 053 688,0
Усього 48 590 14 697
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1.6.20. Звiт про рух грошових коштiв
Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових
коштiв» за прямим методом, згiдно з яким у звiтi вiдображається рух грошових коштiв вiд
операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi.
До руху коштiв вiд операцiйної дiяльностi вiдносяться операцiї по надходженню страхових премiй
та витрачання грошових коштiв на оплату зобов’язань за страховими контрактами та на iншi
операцiйнi витрати.
До руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi вiдносяться рух коштiв по розмiщенню грошових
коштiв на депозитних рахунках в установах банкiв та витрачання на придбання необоротних
активiв.
До руху коштiв вiд фiнансової дiяльностi вiдносяться операцiї по залученню та поверненню
запозичених коштiв, а також операцiї з власним капiталом.
Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтний рiк становить – 2 247 тис. грн.
(надходження) (попереднiй рiк – 1 433 тис. грн. (надходження)).
Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтний рiк становить 33 459 тис. грн. (видаток)
(попереднiй рiк – 507 тис. грн. (видаток)).
Чистий рух грошових коштiв вiд фiнансової дiяльностi за звiтний рiк становить 33 000,0 тис. грн.
(надходження) (попереднiй рiк – 280,0 тис. грн. (видаток)).
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi ПАТ «СК «Мiсто» за звiтний рiк є надходження
грошових коштiв в сумi – 1 788 тис. грн.
1.6.21. Операцiї з пов'язаними сторонами
Протягом звiтного року управлiнському персоналу ПАТ «СК «Мiсто» нараховувалась i
виплачувалась заробiтна плата вiдповiдно до встановленої системи оплати працi. Поряд з цим, у
звiтному 2016 роцi обсяг операцiй з надання послуг страхування пов’язаним особам в загальнiй
сумi склав 1 820 тис. грн. (2015 рiк - 2 577 тис. грн.).
ПАТ «СК «Мiсто» в 2016 роцi здiйснено виплат пов’язаним особам на суму 957,1 тис. грн. (2015
рiк – 392,0 тис. грн.) та отримано послуг вiд пов’язаних осiб на суму 51,1 тис. грн. (2015 рiк – 71
тис. грн.).
1.6.22. Сегменти
ПАТ «СК «Мiсто» через свої особливостi займається одним видом дiяльностi. В зв’язку з цим,
господарсько-галузевi сегменти не видiленi. Господарська дiяльнiсть здiйснюється лише на
територiї України в межах однiєї територiальної одиницi (областi), в зв’язку з цим, географiчнi
сегменти не видiляються.
1.6.23. Можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов’язань
Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема,
положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що
склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно
тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне
тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Компанiї, ймовiрно, що
Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може
вплинути на вартiсть активiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на
угоди. На думку керiвництва, Компанiя сплатила усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить
резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими
органами протягом останнiх трьох рокiв
1.6.24. Подiї пiсля звiтної дати
ПАТ «СК «Мiсто» коригує консолiдовану фiнансову звiтнiсть, якщо подiї пiсля звiтної дати
вимагають коригування суми вiдповiдно до подiй та обставини, що склалися пiсля дати балансу, а
також оцiнки i судження управлiння, якi приймаються в умовах невизначеностi та неповноти
iнформацiї на звiтну дату.
Якщо подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати iстотнi, не розкриття iнформацiї про них може
вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, якi зробленi на основi цiєї консолiдованої
фiнансової звiтностi. Вiдповiдно, Компанiя розкриває характер таких заходiв i оцiнки їх
фiнансового впливу або неможливiсть такої оцiнки для кожної суттєвої категорiї не коригуючих
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подiй, що вiдбулися пiсля звiтного перiоду.
Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» у Компанiї вiдсутнi
подiї, що потребують коригування активiв та зобов'язань пiсля дати балансу.
1.6.25. Вплив iнфляцiї на монетарнi статтi
Коригування статей консолiдованої фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї вiдповiдно до МСБО
29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» не проводилось.
1.6.26. Затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi
Консолiдована фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2016, була затверджена
Керiвництвом Компанiї 10 лютого 2017 року. Змiни у консолiдованiй фiнансовiй звiтностi пiсля її
затвердження не допускаються.
Голова Правлiння Крамер Г.Л.
Головний бухгалтер Косакiвська Л.П.
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