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

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

Дата

Річна інформація емітента цінних паперів

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

1.4. Місцезнаходження

1.3. Код за ЄДРПОУ 24131636

61125  Харкiвська область д/н м. Харкiв вул. Вернадського, 1

Акцiонерне товариство

Президент Олiйник Iгор Юрiйович

06.04.2017МП

Титульний аркуш

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

1. Загальні відомості

1.5. Міжміський код,  телефон та факс (057) 771-01-79, 771-01-80 (057) 771-01-79, 771-01-80

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

3. Річна інформація  розміщена на сторінці в мережі Інтернет www.iic.kharkov.ua 11.04.2017
Дата

07.04.2017
Дата

за 2016 рік

2. Річна інформація опублікована у 69 (2574) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 11.04.2017
Датаномер та найменування офіційного друкованого видання

1.6. Електронна поштова адреса oliynyk@iic.kharkov.ua

http://www.iic.kharkov.ua
mailto:oliynyk@iic.kharkov.ua


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

33. Примітки: Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно до пп "2)" п.
4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого
Рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826.

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

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

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

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

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

4) інформація про похідні цінні папери

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

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

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

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість



Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:
Товариство не брало участi у створеннi iнших пiдприємств. у звiтному роцi.
Товариство не має посади корпоративного секретаря.
Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.
Товариство не розкриває iнформацiї про склад акцiонерiв (учасникiв) у зв'язку з тим, що це не
передбачено п.3 статтi 40 Закона України "Про цiннi папери та фондовий ринок" та порушує вимоги
Статтi 42 цього ж Закону. 
Фiзичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.
Дивiденди не нараховувались та не сплачувались.
Емiтент не випускав облiгацiї, похiднi цiннi папери, борговi цiннi папери, по яким би
надавались гарантiї третiх осiб, або iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй.
Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних
видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.
Рiшення про попереднє надання згоди та про надання згоди на вчинення значних правочинiв у
звiтному роцi не приймались.
Рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть у
звiтному роцi не приймались.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

4. Територія (область) Харкiвська область

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 № 423246
3. Дата проведення державної реєстрації 29.01.1996

5. Статутний капітал (грн.)     15002100.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі   0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв ) статутного капіталу, що
передано дод статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії

  0.000

8. Середня кількість працівників         13

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

10. Органи управління підприємства д/н

2) МФО банку 351533

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

ГРУ "Приват Банк"

5) МФО банку д/н

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

д/н
3) Поточний рахунок 26505408169001

6) Поточний рахунок д/н

11. Банки, що обслуговують емітента :



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

закінчення дії
ліцензії

(дозволу)

Дата видачіНомер ліцензії
(дозволу)

1 4 532
Добровільне страхування  вантажів і багажу АВ №520954 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АВ №520955 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності
громадян України , що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю , за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання, чи використання цієї зброї

АВ №520956 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування майна [ крім залізничного,
наземного, повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного трванспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)

АВ №520957 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

АВ №520958 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

АВ №520959 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті

АВ №520961 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне трахування відповідальності перед третіми
особами [крім цивільної відповідальності  власників
наземного транспорту , відповідальності власників
повітряного транспорту (включаючи відповідальність
перевезника)]

АВ №520962 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий



1 4 532
Опис д/н
Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої (крім
тих, які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Державного бюджету України) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин
(команд)

АВ №520963 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий

Опис д/н
Добровільне страхування фінансових ризиків АВ №520964 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Добровільне страхування від нещасних випадків АВ№617650 12.02.2010 Держфінпослуг України безстроковий
Опис д/н
Обов'язкове страхування цивільної відповідальності субєктів
господарювання за шкоду , яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки ,
включаючи пожежовибухонебезпечні обєкти та обєкти,
господарська діяльність на яких може п

АВ№520965 12.02.2010 Держфінпослуг України бе.ст.оков

Опис д/н
Добровільне страхування медичних витрат АЕ№284323 25.01.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у

сфері ринків фінансових послуг
.  .

Опис Термін дії ліцензії - безстроково.
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
приватного нотаріуса

б/н 27.01.2015 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

.  .

Опис Термін дії - безстроковий
Добровільне страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)

б/н 27.10.2015 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

.  .

Опис Термін дії - безстроковий
Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора), за шкоду, яку може бути завдано у
зв'язку з виконанням його обов'язків.

б/н 07.04.2016 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг

.  .

Опис Термін дії - безстроковий



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

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

МТ 430702 26.12.2015 Комінтернівський РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в
Харківській обл.

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

Олійник Ігор Юрійович

1) Посада Президент

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 29

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія" - перший віце-президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа обіймає посаду Президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Віце-президент ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.03.2010 безстроково

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

ММ 195869 11.05.1999 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

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

Третьякова Неля Анатоліївна

1) Посада Перший віце-президент

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1972

6) Стаж роботи (років) 27

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія", віце-президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа обіймає посаду Віце-президента ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Головний бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

12.03.2010 безстроково



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

МК 505375 30.05.1997 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській
області

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

Дорожко Анатолій Михайлович

1) Посада Голова наглядової ради

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1946

6) Стаж роботи (років) 53

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

АТ "Промислово-страхова компанія", Президент

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Голова наглядової ради Дорожко А.М. обрано на ту саму посаду (подовжено повноваження) 25.03.2016. Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 42 вiд 25.03.2016). Непогашених судимостей за посадові та
корисливі злочини не має.
Посадова особа обіймає посаду Голови Наглядової ради/консультанта ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: Президент АТ "Промислово-страхова компанія".
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

25.03.2016 на 3 роки

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

МН 799568 09.12.2005 Ленінським РВ ХМУ УМВС України в Харківській
області

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

Котова Оксана Олександрівна

1) Посада Член наглядової ради/директор департаменту страхування

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1978

6) Стаж роботи (років) 16

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством - друкарка на
секретному листуванні.

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту. 
Член наглядової ради/директор департаменту страхування Котова О.О. обрано на ту саму посаду (подовжено
повноваження) 25.03.2016 Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 42 вiд 25.03.2016). 
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа обіймає посаду член наглядової ради / директор департаменту страхування ПРАТ
"ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: РВК Ленінського району м. Харкова, завідуючий діловодством - друкарка на секретному
листуванні.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

25.03.2016 на 3 роки



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

МТ 413450 10.09.2015 Дзержинським РВУ м. Харкова ГУ ДМС України в
Харківській обл.

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

Ткачов Андрій Федорович

1) Посада Ревізор

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1970

6) Стаж роботи (років) 27

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

Директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР"

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - директор ТОВ "БРАНДМАЙСТЕР".
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

16.03.2012 на 5 років

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

МК 541126 18.11.1997 Комінетрнівським РВХМУУМВС України в
Харківській обл.

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

Ткаченко Ольга Трохимівна

1) Посада Член Наглядової ради

5) Освіта Вища

4) Рік народження 1939

6) Стаж роботи (років) дн

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

провiдний експерт служби комерцiйної та вантажної роботи Управлiння
Пiвденної залiзницi

9) Опис           Повноваження та обов'язки згідно Статуту.
Член Наглядової ради Ткаченко О.Т. обрано на ту саму посаду (подовжено повноваження) 25.03.2016. Рiшення
прийнято загальними зборами акцiонерiв (протокол № 42 вiд 25.03.2016). Iншi посади, якi обiймала ця особа
протягом своєї дiяльностi - провiдний експерт служби комерцiйної та вантажної роботи Управлiння Пiвденної
залiзницi.
Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.
Посадова особа обіймає посаду член наглядової ради ПРАТ "ПРОМСТРАХ".
Попередні посади: інформації не має.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

25.03.2016 на 3 роки



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

МК 925349 25.07.2006 Жовтневим РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй обл.

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

Островерх Анна Вiкторiвна

1) Посада Головний бухгалтер

5) Освіта вища

4) Рік народження 1976

6) Стаж роботи (років) 20

7) Найменування підприємства  та
попередня  посада,  яку займав

ПРАТ "Промислово-страхова компанія", бухгалтер

9) Опис           Повноваження та обов'язки визначені Статутом.
Посадових змін у звітному періоді не було.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї діяльності – бухгалтер.
Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

8) дата набуття повноважень та
термін, на який обрано

01.04.2014 безстроково



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада
Від загал.

кількості акцій ( у
відсотках )

Кількість
акцій (штук)

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

особи

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

юридичної особи

Кількість за видами акцій
прості іменні прості на

пред'явника
привілейо

вані
іменні

привілейо
в. на

пред'явн
1 542 3 6 7 8 9

Президент Олійник Ігор Юрійович             710   9.98593530239             710               0               0               0МТ 430702 26.12.2015
Комінтернівський РВ у м. Харкові
ГУ ДМС України в Харківській
обл.

Перший віце-президент Третьякова Неля
Анатоліївна

              0   0.00000000000               0               0               0               0ММ 195869 11.05.1999 МВМ
Дзержинського РВ ХМУ УМВС
України в Харківській області

Голова наглядової ради Дорожко Анатолій
Михайлович

            710   9.98593530239             710               0               0               0МК 505375 30.05.1997
Червонозаводським РВ УМВС
України в Харківській області

Член наглядової
ради/директор департаменту
страхування

Котова Оксана
Олександрівна

              0   0.00000000000               0               0               0               0МН 799568 09.12.2005 Ленінським
РВ ХМУ УМВС України в
Харківській області

Ревізор Ткачов Андрій Федорович             710   9.98593530239             710               0               0               0МТ 413450 10.09.2015
Дзержинським РВУ м. Харкова ГУ
ДМС України в Харківській обл.

Член Наглядової ради Ткаченко Ольга
Трохимівна

            710   9.98593530239             710               0               0               0МК 541126 18.11.1997
Комінетрнівським РВХМУУМВС
України в Харківській обл.

Головний бухгалтер Островерх Анна Вiкторiвна               0   0.00000000000               0               0               0               0МК 925349 25.07.2006 Жовтневим
РВ ХМУ УМВСУ в Харкiвськiй
обл.

       2840          0        0        0Усього         2840  39.94374120956



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

Кворум зборів  60.000000000000
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1..Про обрання Лiчильної комiсiї.
2. Про обрання  Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Про затвердження звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
4. Про затвердження звiту Наглядової ради Товариства.
5. Про затвердження звiту та висновку Ревiзора Товариства.
6. Про прийняття рiшень за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння та звiту
Ревiзора Товариства.
7. Про затвердження рiчного звiту Товариства.
8. Про затвердження порядку розподiлу прибутку Товариства за 2015 р.
9. Про обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових
договорiв, що укоадатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.
10. Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: 
Олiйник I.Ю., Дорожко А.М. Ткачов А.Ф.
Результати розгляду питань порядку денного:
Питання № 1: обрати Лiчильну комiсiю в такому складi: 
- Шматченко Оксана Анатолiївна - Голова Лiчильної комiсiї;
- Степанюк Наталiя Валерiївна;
Питання № 2:  Головою зборiв обрати Дорожко А.М., Секретарем - Котову О.О.
Питання № 3: затвердити звiт Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2015 рiк.
Питання № 4: затвердити звiт Наглядової ради Товариства.
Питання № 5: затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2015 р.
Питання № 6:
- визнати роботу органiв управлiння та контролю Товариства за пiдсумками 2015 року задовiльною;
- затвердити запропонованi основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016 рiк;
Питання № 7: затвердити рiчний звiт Товариства щодо результатiв дiяльностi Товариства за 2015
рiк.
Питання № 8: ў вiдрахувати до Резервного фонду Товариства 100% вiд чистого прибутку, що
складає 1,5 тис. грн.;
Питання № 9: обрати з 25.03.2016 р. Наглядову раду Товариства у складi:
- Голови Наглядової ради Товариства в особi Дорожко Анатолiя Михайловича;
- члена Наглядової ради Товариства в особi Котової Оксани Олександрiвни;
- члена Наглядової ради Товариства Ткаченко Ольги Трохимiвни;
Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства цивiльно-правовi договори, затвердити
умови цих договорiв, уповноважити президента Товариства на пiдписання зазначених договорiв вiд
iменi Товариства.
Питання № 10 
"Про внесення змiн до Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства" - не вносити змiни до
Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства.
"Про попереднє схвалення значних правочинiв":
1) Попередньо затвердити гранично-правовi дiї у розмiрi 16,5 млн. грн., що має право проводити
Товариство у продовж наступного звiтного перiоду, а саме: щодо укладання договорiв страхування,
перестрахування, купiвлi-продажу рухомого або нерухомого майна, обмiну, оренди, позики,
доручення, банкiвського вкладу, кредиту, i iнших правових дiй, пов'язаних з предметом дiяльностi
Товариства або веденням його господарської дiяльностi;
2) Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження щодо затвердження, а Президенту Товариства
Олiйнику Iгорю Юрiйовичу повноваження щодо проведення цих правових дiй, гранична вартiсть
яких не повинна перевищувати 16,5 млн. грн.

Дата проведення 25.03.2016

Чергові Позачергові
X



1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер свідоцтва
про реєстрацію

випуску

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

Тип цінного
паперу

Номінальна
вартість

(грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна

вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Форма існування та
форма випуску

X. Відомості про цінні папери емітента

1 2 3 5 7 8 9 104 6
16.04.2010 90/1/10 ДКЦПФР Акція проста

бездокументарна
іменна

Бездокументарнi
iменнi

        2110.00            7110     15002100.00 100.000000
000000

UA4000068084

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на фондових біржах у звітному
році не було.

Опис



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

Найменування основних
засобів

Власні основні засоби
(тис.грн.)

Орендовані основні засоби
(тис.грн.)

Основні засоби, всього
(тис.грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

     711.0001.Виробничого призначення      644.000        0.000        0.000      711.000      644.000
     631.000- будівлі та споруди      613.000        0.000        0.000      631.000      613.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
      80.000- транспортні засоби       31.000        0.000        0.000       80.000       31.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.0002.Невиробничого призначен        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- будівлі та споруди        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- машини та обладнання        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- транспортні засоби        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- інші        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
     711.000Усього      644.000        0.000        0.000      711.000      644.000

Пояснення : Всі основні засоби утримуються у належному стані. Термін користування -
безстроково. Первісна вартість основних засобів - 1181 тис.грн., ступінь їх
зносу - 45,75%, сума нарахованого зносу - 543 тис.грн.
Обмежень на використання майна немає.

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000

       0.000- земельні ділянки        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000
       0.000- інвестиційна нерухомість        0.000        0.000        0.000        0.000        0.000



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

За звітний період

Розрахункова вартість чистих активів

Скоригований статутний капітал
Статутний капітал

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій

НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення

(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності",

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення

вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи +

Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні

зобов'язання - Забезпечення наступних виплат  і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(15648.000 тис.грн. ) більше скоригованого

статутного капіталу(15002.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного

кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу,

розрахованому на кiнець року.

Найменування показника За попередній період

       15648
       15002
       15002

       15646
       15002
       15002



3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Відсоток за
корист. коштами

(% річних)

Непогашена
частина боргу

(тис.грн.)

Дата виник
нення

Дата
погашення

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

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

X           0.00X X

Податкові зобов'язання X           0.00X X
Фінансова допомога на зворотній основі X           0.00X X
Інші зобов'язання X        2513.00X X
Усього зобов'язань X        2513.00X X
Опис: д/н



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
25.03.2016 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 25.03.2016



2014

Загальні збори акціонерів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1  1  0

20152  1  0
20163  1  0

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

Реєстраційна комісія, призначена особою,
що скликала загальні збори

Так

Акціонери

Ні

X

Інше Мандатна комісія, призначена правлінням

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

Національна комісія з цінних паперів та фондовго ринку
Так

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
X

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

Підняттям карток
Так

Бюлетенями ( таємне голосування )

Ні
X

Підняттям рук
Інше

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

Реорганізація
Так

Унесення змін до статуту товариства

Ні
X

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше Обрання або відкликання членів правління

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

Депозитарна установа

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)

X

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

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X



Органи управління

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

Стратегичного планування
Так

Аудиторський
З питань призначень і винагород

Ні
X
X
X

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради ?

кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

(осіб)

  0

Який склад наглядової ради ( за наявності )?

Винагорода є фіксованою сумою
Так

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Ні

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Інше

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років ? _____  4

  0
кількість членів наглядової ради - незалежних директорів   0
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій   0
кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій   0
кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками   0

Інвестиційний X

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

X
X
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди X

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Так

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Ні

Особисті якості (чесність, відповідальність )

Інше

X
X
X

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

Іншi

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

Складу
Так

Організації
ДІяльності

Ні
X
X
X

Іншi

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її
(їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками   2

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:   3



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

Кількість членів ревізійної комісії _____  1 осіб.

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

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Виконавчий
орган

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

Наглядова
рада

Загальні
збори

акціонерів
Так

Не належить до
компетенції

жодного органу

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні
Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні
Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію :

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

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

Інше

X

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

X



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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Положення про загальні збори товариства
Так

Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган

Ні
X

Інше

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

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

______Так

X
X

X
X

X
X

Фінансова звітність, результати діяльності

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

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

надаються для
ознайомлення
безпосередньо

в
акціонерному
товаристві

Публікується
у

пресі,оприлюд
нюється в

загальнодосту
пній

інформаційній
базі НКЦПФР
про ринок
цінних
паперів

Так

Інформація
розміщується
на власній
інтернет
сторінці

акціонерного
товариства

Інформація
розповсюджу

ється на
загальних
зборах

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

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

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором
протягом останніх трьох років ?

Не проводились взагалі
Так

Менше ніж раз на рік

Ні

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X
X

X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора ?

Загальні збори акціонерів
Так

Наглядова  рада

Ні

Виконавчий орган

X
X

X
Інше д/н

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



З якої причини було змінено аудитора ?

Не задовольняв професійний рівень
Так

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

Ні
X

Інше д/н

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Так

Наглядова рада

Ні

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

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

З власної ініціативи
Так

За дорученням загальних зборів

Ні

За дорученням наглядової ради

X

Інше

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

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше

X
X

X
X

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

X
X

X
X



Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

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

Випуск акцій
Так

Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій

Ні
X

Інше

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори

Кредити банків

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

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X
X
X
X

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

X

______Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління ? (так/ні) Так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття : ____________11.01.2010

яким органом управління прийнятий : _____________________________________________________________Загальні збори

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

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

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

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



Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою  провадження дiяльностi  ПРАТ "ПРОМСТРАХ" є надання страхових
послуг, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть пов'язана з
формауванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а
також отриманням прибутку. Серед основних завдань
ПРАТ"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"  важливе мiсце займає  питання
вдосконалення системи  планування, прагнення до пiдвищення
ефективностi в рiшеннi виробничих завдань, проведення планомiрної
роботи по розвитку своєї системи корпоративного управлiння,
вiдповiдно до найкращих українських та мiжнародних стандартiв.
Вдосконалення системи корпоративного управлiння компанiєю спрямовано
на забезпечення  виконання усiх передбачених законодавством прав
акцiонерiв Компанiї,продуктивна взаємодiя iнтересiв
акцiонерiв,ефективну роботу органiв управлiння та
контролю,своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї
про дiяльнiсть Компанiї.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.
Власникiв   iстотної   участi   (в  тому  числi  осiб,  що здiйснюють
контроль за  фiнансовою  установою   ПРАТ" ПРОМСТРАХ"  не має.
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.
Фактiв  порушення  членами  наглядової  ради та виконавчого органу
фiнансової  установи  внутрiшнiх  правил,  що  призвело  до
заподiяння  шкоди  фiнансовiй  установi  або споживачам фiнансових
послуг у 2016 роцi не було.
4.Вкажіть про заходи  впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходiв впливу органи державної влади не застосовували.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
ПРАТ "ПРОМСТРАХ" має систему управлiння ризиками.
Ключовi характеристики:
- Андеррайтинговий ризик;
- Ринковий ризик;
- Ризик дефолту контрагента;
- Операцiйний ризик;
- Ризик репутацiї;
- Стратегiчний ризик;
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та



консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Висновок внутрiшнього аудитора:
На думку внутрiшнього аудитора, дiяльнiсть страхової компанiї
вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм
вимогам страхової компанiї.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв  вiдчудження  протягом  року  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 проводилось.
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.
Операцiї з повязаними особами не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiй вiд державних органiв не отримували.
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).
ТОВ "АФ "ГРАВIС", код ЄДРПОУ 23470984, 1072, Харкiвська обл., мiсто
Харкiв, пр-т Ленiна, будинок 56.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема

загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж - 10 рокiв;
Надає послуги фiнансовим установам - 13 рокiв;
13 рокiв

кількість років, протягом  яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
1

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року;
д/н

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
За 2016 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг
не надходило.
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах"
у 2016  роцi не було.

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



- за 2012 рiк  ТОВ  аудиторська фiрма "ФОРПОСТ", незалежний
аудитор   Фомiчов  Iгор  Анатолiйович.
-за 2013 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ".
-за 2014 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ".
-за 2015 рiк ПП "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "КОМПАС-АУДИТ".
-за 2016 рiк ТОВ "АФ "ГРАВIС".

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної  звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання
ринків фінансових послуг.
Стягнень, застосоваих   до   аудитора  Аудиторською  палатою України
протягом 2016 року,  та факти подання  недостовiрної  звiтностi
фiнансової   установи,  що пiдтверджена  аудиторським  висновком,
виявленi органами,  якi  здiйснюють  державне  регулювання  ринкiв
фiнансових послуг за 2016 рiк не було.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема

наявність механізму розгляду скарг;
Пiд заiнтересованими особами розумiються особи, якi мають законний
iнтерес до дiяльностi Товариства, тобто певною мiрою залежать вiд
Товариства або можуть впливати на його дiяльнiсть. До заiнтересованих
осiб належать, у першу чергу, працiвники (як тi, що є акцiонерами
товариства, так i тi, що не є його акцiонерами), iнвестори,
акцiонери, споживачi продукцiї (послуг) Товариства, а також
вiдповiднi державнi органи та органи мiсцевого самоврядування.
Будь-якi вiдносини iз заiнтересованими особами будуються на принципах
нейтральностi, взаємовигоди, конкурентностi у виборi, компетентностi,
паритетностi, поваги їх прав та законних iнтересiв, активної
спiвпрацi задля створення добробуту, робочих мiсць та забезпечення
фiнансової стабiльностi Товариства.
Не допускаються втручання, тиск або iншi дiї з боку будь-яких
зацiкавлених або iнших осiб щодо вибору того чи iншого контрагента чи
укладення з ним угод на умовах, що суперечать iнтересам Товариства.
Товариство забезпечує дотримання передбачених чинним законодавством
(цивiльним, господарським, трудовим тощо) прав та iнтересiв
заiнтересованих осiб.
При прийняттi рiшень або здiйсненнi дiй, що можуть тим чи iншим чином
вплинути на зацiкавлених осiб, зокрема, щодо створення робочих мiсць;
формування та змiна розмiру статутного капiталу; придбання
Товариством власних акцiй; реорганiзацiя та лiквiдацiя Товариства,
органи управлiння та посадовi особи товариства зобов'язанi
враховувати легiтимнi iнтереси заiнтересованих осiб.
Товариство забезпечує зацiкавленим особам доступ до iнформацiї про
Товариство, необхiдної для ефективної спiвпрацi.
Зацiкавленим особам надається можливiсть своєчасного отримання
iнформацiї про фiнансовий стан Товариства та результати його
дiяльностi, суттєвi факти, що стосуються фiнансово-господарської
дiяльностi, порядок управлiння Товариством, iнша iнформацiя, що
передбачена Статутом Товариства та дiючим законодавством України.
Товариство сприяє активнiй участi своїх працiвникiв у процесi



корпоративного управлiння та пiдвищенню їх заiнтересованостi в
ефективнiй дiяльностi Товариства.
Одним iз довгострокових завдань Товариства є захист iнтересiв своїх
працiвникiв. Для досягнення цього завдання Товариство забезпечує
належнi умови та охорону працi працiвникiв, а також забезпечує рiвень
оплати працi, який вiдповiдає виконанiй роботi та стимулює
працiвникiв.

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги;
Механiзм розгляду скарг в ПРАТ "Промстрах" дiє вiдповiдно до
загальних умов дiяльностi Товариства. Вiдповiдальним за розгляд скарг
призначена 1-й Вiце -президент Товариства Третьякова Неля
Анатолiївна.

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг);
За 2016 рiк скарг вiд Страхувальникiв щодо надання фiнансових послуг
не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою
та результати їх розгляду.
Позовiв  до суду стосовно надання фiнансових послуг  ПРАТ "Промстрах"
у 2016 роцi не було.



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АУДИТОРСЬКА ФІРМА "ГРАВІС"

Місцезаходження аудиторської фірми,
аудитора

61072, Харківська обл., місто Харків, пр-т Леніна, будинок 56

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

0131
27.03.2014

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

002524
П
000395
08.12.2016
28.01.2021

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

23470984

Звітний період, за який проведений
аудит фінансової звітності

2016

Думка аудитора Умовно-позитивна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУ

Підприємство___________________________________________________________

за КОАТУУ
за КОПФГ

за КВЕД

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

Територія______________________________________________________________ХАРКIВСЬКА ОБЛАСТЬ

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

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знаку
Адреса____________________________________________________________________________________________61125 Харкiвська область м. Харкiв вул. Вернадського, 1, т.(057) 771-01-79, 771-01-80

24131636
6310138800

230

65.12 

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.

Актив Код рядка На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

2017 01 01

Середня кількість працівників (1)____________13

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

1 2 3 4

I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи

1000 118 110

первісна вартість 1001 158 158

накопичена амортизація 1002 40 48

Незавершені капітальні інвестиції 1005 10 12

Основні засоби 1010 711 644

первісна вартість 1011 1187 1187

знос 1012 476 543

Інвестиційна нерухомість 1015 -- --

Довгострокові біологічні активи 1020 -- --

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

1030 -- --

інші фінансові інвестиції 1035 1319 1319

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- --

Відстрочені податкові активи 1045 110 110

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 407 240

Інші необоротні активи 1090 -- --

Усього за розділом I 1095 2675 2435

II. Оборотні активи 
Запаси

1100 74 74

Поточні біологічні активи 1110 -- --

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1 9

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130 100 492

з бюджетом 1135 -- --

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- --

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 59 66

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 12442 12405

Поточні фінансові інвестиції 1160 1375 1525

Гроші та їх еквіваленти 1165 524 691

Готівка 1166 2 3

Рахунки в банках 1167 521 688

Витрати майбутніх періодів 1170 9 9

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 399 455

резервах незароблених премій 1183 399 455

Інші оборотні активи 1190 -- --

Усього за розділом II 1195 14983 15726

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 17658 18161



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

1400 15002 15002

Капітал у дооцінках 1405 -- --
Додатковий капітал 1410 294 294
Резервний капітал 1415 349 350
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 2
Неоплачений капітал 1425 -- --
Вилучений капітал 1430 -- --
Усього за розділом I 1495 15646 15648
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1500 -- --

Довгострокові кредити банків 1510 -- --
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- --
Довгострокові забезпечення 1520 -- --
Цільове фінансування 1525 -- --
Страхові резерви 1530 1569 1684
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 36 94
резерв незароблених премій 1533 1533 1589
інші страхові резерви 1534 -- --
Усього за розділом II 1595 1569 1684
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 

1600 -- --

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 

1610 -- --

товари, роботи, послуги 1615 -- --
розрахунками з бюджетом 1620 86 164
у тому числі з податку на прибуток 1621 84 161
розрахунками зі страхування 1625 5 3
розрахунками з оплати праці 1630 11 10
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 152 346
Поточні забезпечення 1660 -- --
Доходи майбутніх періодів 1665 -- --
Інші поточні зобов'язання 1690 189 306
Усього за розділом IІІ 1695 443 829
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
 утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700 -- --

Баланс 1900 17658 18161

Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олійник Ігор Юрійович

Островерх Анна Вікторівна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід )
за 2016 р.

2017 01 01

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 -- --
Чисті зароблені страхові премії 2010 3138 2515
Премії підписані, валова сума 2011 4393 3752
Премії, передані у перестрахування 2012 (1253) (911)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 57 491
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 55 165
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (927) (1152)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 279 189
Валовий:  
     прибуток 

2090 1932 1174

     збиток 2095 (--) (--)
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 58 15
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -- 15
Інші операційні доходи 2120 -- 40
Адміністративні витрати 2130 (1547) (1488)
Витрати на збут 2150 (694) (138)
Інші операційні витрати 2180 (30) (40)
Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток 

2190 -- --

     збиток  2195 (281) (437)
Дохід від участі в капіталі 2200 -- --
Інші фінансові доходи 2220 410 400
Інші доходи 2240 34 9914
Фінансові витрати 2250 (--) (--)
Втрати від участі в капіталі 2255 (--) (--)
Інші витрати 2270 (--) (9913)
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290 163 --

збиток 2295 (--) (36)
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -161 37
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 -- --
Чистий фінансовий результат:  
     прибуток 

2350 2 1

     збиток 2355 (--) (--)

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року
1 2 3 4

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

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



Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1 2 3 4

ІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500          156          157
Витрати на оплату праці 2505          599          535
Відрахування на соціальні заходи 2510          273          184
Амортизація 2515           75           81
Інші операційні витрати 2520         2374         2050
Разом 2550         3477         3007

Назва статті Код рядка За звітний період

1 2 3 4

ІІІ. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Президент __________ Олійник Ігор Юрійович

Головний бухгалтер __________ Островерх Анна Вікторівна

За аналогічний
період

попереднього року



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом )
за 2016 р.

Стаття Код рядка За звітний період
За аналогічний

період
попереднього року

2017 01 01

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000 -- --

Повернення податків і зборів 3005 -- --
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- --
Цільового фінансування 3010 -- --
Надходження від операційної оренди 3040 18 21
Надходження від страхових премій 3050 4393 3752
Інші надходження 3095 34 279
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100 (2867) (3032)

Праці 3105 (599) (417)
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (273) (195)
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (161) (79)
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (161) (79)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 (279) (188)
Інші витрачання 3190 (170) (--)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 96 141
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200 -- 11104

необоротних активів 3205 -- --
Надходження від отриманих:
відсотків

3215 410 264

дивідендів 3220 -- --
Надходження від деривативів 3225 -- --
Надходження від погашення позик 3230 -- 18
Інші надходження 3250 -- --
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255 (--) (11328)

необоротних активів 3260 (239) (16)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
Витрачання на надання позик 3275 (100) (5)
Інші платежі 3290 (--) (--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 71 37
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300 -- --

Отримання позик 3305 -- --
Інші надходження 3340 -- --
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345 (--) (--)

Погашення позик 3350 -- --
Сплату дивідендів 3355 (--) (--)
Інші платежі 3390 (--) (--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- --
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 167 178
Залишок коштів на початок року 3405 524 346
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -- --
Залишок коштів на кінець року 3415 691 524



1 2 3 4

Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олiйник Iгор Юрiйович

Островерх Анна Вiкторiвна



Дата (рік, місяць, число)

Коди

за ЄДРПОУПідприємство___________________________________________________________ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

24131636

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Звіт про власний капітал
за 2016 р.

Стаття
Код
рядка зареєстрований

(пайовий)
капітал

2017 01 01

капітал у
дооцінках

додатковий
капітал

резервний
капітал

нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

неоплачений
капітал

вилучений
капітал

всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000        15002     --          294          349            1     --     --        15646
Коригування:
Зміна облікової політики

4005     --     --     --     --     --     --     --     --

Виправлення помилок 4010     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни 4090     --     --     --     --     --     --     --     --
Скоригований залишок на початок року 4095        15002     --          294          349            1     --     --        15646
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100     --     --     --     --            2     --     --            2
Інший сукупний дохід за звітний період 4110     --     --     --     --     --     --     --     --
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

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

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205     --     --     --     --     --     --     --     --
Відрахування до резервного капіталу 4210     --     --     --            1           -1     --     --     --
Внески учасників : Внески до капіталу 4240     --     --     --     --     --     --     --     --
Погашення заборгованості з капіталу 4245     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток) 4260     --     --     --     --     --     --     --     --
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265     --     --     --     --     --     --     --     --
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270     --     --     --     --     --     --     --     --
Вилучення частки в капіталі 4275     --     --     --     --     --     --     --     --
Інші зміни в капіталі 4290     --     --     --     --     --     --     --     --
Разом змін у капіталі 4295     --     --     --            1            1     --     --            2
Залишок на кінець року 4300        15002     --          294          350            2     --     --        15648

Президент

Головний бухгалтер

________

________

Олiйник Iгор Юрiйович

Островерх Анна Вiкторiвна



Рiчна фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р.
Загальна iнформацiя

Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОМИСЛОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

Код ЄДРПОУ 24131636

Свiдоцтво фiнансової установи СТ № 59 вiд 26.02.2010 р. видане за Розпорядженням ДКРРФПУ № 1224 вiд
24.06.2004, реєстрацiйний номер 11100467

Мiсцезнаходження 61125, м. Харкiв, вул. Академiка Вернадського, буд. 1 п.8

Вiдокремленi пiдроздiли        немає

Банк, основний рахунок       26505408169001 в ХГРУ "ПРИВАТБАНК"  МФО 351533

Директор        Олiйник Iгор  Юрiйович

Головний бухгалтер
       Островерх Анна Вiкторiвна

Перiод, який охоплено фiнансовою звiтнiстю       2015 рiк 

1. Iнформацiя про Компанiю
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" ПРОМИСЛОВО - СТРАХОВА КОМПАНIЯ"  (надалi - ПРАТ" ПРОМСТРАХ", Страхова
компанiя, Компанiя) є товариством, яке зареєстроване i дiє в Українi, згiдно iз законодавством України. 
Фiнансова звiтнiсть ПРАТ"ПРОМСТРАХ" за рiк, що закiнчився 31.12.2016 р., була затверджена  Президентом
Товариства.
Основним видом дiяльностi компанiї є iншi види страхування, крiм страхування життя      ( КВЕД 65.12). Iнша
докладна iнформацiя приведена ранiше у роздiлi "Загальна iнформацiя".

Пояснювальна записка  до звiтних даних ПРАТ "Промислово-страхова компанiя" за  2016 рiк

Пояснення щодо окремих показникiв промiжної та рiчної звiтностi, зокрема:

1) пояснення щодо порядку формування страхових резервiв та частки перестраховикiв у страхових резервах,
застосованi страховиком методи формування страхових резервiв, у тому числi порядок визначення часток
надходжень сум страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй) та сум часток страхових платежiв, що
сплачуються перестраховикам, з вiдповiдних видiв страхування;
Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування.
ПРАТ "ПРОМСТРАХ" вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про страхування" здiйснює формування наступних видiв
технiчних резервiв за видами страхування:
- Резерв незароблених премiй;
- Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату встановлюється залежно вiд часток надходжень сум
страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) i дорiвнює 80 вiдсоткам загальної суми надходжень
страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з
попереднiх дев'яти мiсяцiв i обчислюється в такому порядку:
- Частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за першi три мiсяцi
розрахункового перiоду множаться на одну четверту;
- Частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за наступнi три мiсяцi
розрахункового перiоду множаться на одну другу;
- Частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) за останнi три мiсяцi
розрахункового перiоду множаться на три четвертих;
- Одержанi добутки додаються.
Формування резерву незароблених премiй, резерву збиткiв та частки перестраховикiв у страхових резервах

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



здiйснюються згiдно ст. 30 Закону України "Про страхування". 
Компанiя розкриває структуру визнаних страхових резервiв у валовiй та чистiй сумах на кiнець кожного перiоду:
Показники                              На 01.01.2016                    На 31.12.2016
                                          тис. грн.                         тис. грн.
Валова сума
Резерв незароблених премiй                1042                                 1532
Резерви збиткiв:                        52,1                                 37
резерв заявлених, але неврегульованих виплат 52,1                             37
Всього страхових резервiв, валова сума     1094                             1569
Частка перестраховикiв у страхових резервах
Резерв незароблених премiй                 (235)                             (399) 
Резерви збиткiв:                         (0)                                 (0)
резерв заявлених, але неврегульованих виплат (0)                             (0)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах (235)                     (399)
Чиста сума
Резерв незароблених премiй                 807                                 1133
Резерви збиткiв:                         40                                 37
резерв заявлених, але неврегульованих виплат 40                                 37
Всього страхових резервiв, чиста сума      859                             1170

Узгодження страхових резервiв та бiльше iнформацiї щодо них наводиться у вiдповi-дних Звiтних даних
страховика.

2) пояснення щодо методiв, що застосовуються страховиком при проведеннi перевi-рки адекватностi страхових
зобов'язань страховика;
Станом на кiнець звiтного перiоду Компанiя оцiнює адекватнiсть визнаних нею страхових резервiв, використовуючи
для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими контрактами. Припущення для перевiрки
адекватностi зобов'язань є оцiнкою, можуть змiнюватися перспективно. При проведеннi перевiрки адекватностi
зобов'язань використовуються якнайкращi поточнi оцiнки майбутнiх контрактних грошових потокiв, якi для
короткострокових контрактiв не дисконтуються. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть страхових
зобов'язань є недостатньою, на суму нестачi доформовується резерв (який в майбутньому може бути сторнований,
якщо на наступну дату балансова вартiсть страхових зобов'язань бiльше не є неадекватною). Перевiрка
адекватностi зобов'язань здiйснюється на рiвнi портфелю контрактiв за видами страхування, якi, в цiлому,
наражаються на схожi ризики.
Так, за своїми короткостроковими страховими контрактами (iнших немає) Компанiя оцi-нила адекватнiсть своїх
страхових резервiв на 01.01.2016 р. та 31.12.2016 р., згiдно з розробле-ним Положенням про перевiрку
адекватностi страхових зобов'язань згiдно з вимогами МСФЗ (IFRS) 4 "Страховi контракти". Розроблена методика
спирається на метод коефiцiєнта збитко-востi, як такого, що на даний момент найлiпшим чином з усiх актуарних
методiв пiдходить до умов Компанiї, але в майбутньому ця методика може бути переглянута перспективно.
Перевiр-ка страхових зобов'язань на адекватнiсть включала в себе два принципових моменти: 1) тест на
достатнiсть резервiв по тим збиткам, що вже виникли (порiвнюються остаточнi збитки, розра-хованi iз
застосуванням статистичного коефiцiєнту збитковостi, за вирахуванням фактично сплачених вiдшкодувань та сум
сформованих вiдповiдних резервiв збиткiв; недостача додатко-во резервується iз врахуванням витрат на
врегулювання збиткiв); 2) тест резервiв по збиткам, що ще на наступили, але премiї вже пiдписанi
(розраховується резерв неминулого ризику та порiвнюється iз сформованими вiдповiдними резервами незароблених
пермiй, зменшеними на суму вiдстрочених аквiзицiйних витрат; недостача додатково резервується).
За результатами тесту 1 донараховано додатковий резерв понесених, але ще не заявлених збиткiв таким чином, що
цей резерв склав: станом на 01.01.2016 р. -  26,5 тис. грн., станом на 31.12.2016 р. - 26,5 тис. грн. За
результатами тесту 2 донарахування резервiв не потрiбне, резе-рви адекватнi.

3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежiв, належних перестраховикам, над загальним обсягом
страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод, а також щодо перевищення частки страхових виплат
(вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат
(вiдшкодувань);
За пiдсумками звiтного перiоду частки страхових платежiв що належать перестраховикам не перевищували над
загальним обсягом страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод страховиком. Також перевищення частки
страхових виплат (вiдшкодувань), що компенсованi перестраховиками, над загальним обсягом сплачених страхових
виплат (вiдшкодувань) не було.

4) пояснення, щодо отримання страховиком кредитiв та iнших позик (у разi такого отримання) протягом звiтного
перiоду, у тому числi поворотної фiнансової допомоги;
Протягом звiтного перiоду страховик не отримував кредитiв, позик та поворотної фiнансової допомоги.

5) пояснення щодо наданих позик, фiнансових допомог у звiтному перiодi, у тому числi: iнформацiя про
юридичних та/або фiзичних осiб, яким надано позики/допомогу, реквiзити вiдповiдних договорiв, строк, на який
виданi позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог;



У звiтному перiодi була надана безвiдсоткова позика на зворотнiй основi на пiдставi колективного договору 1-у
Вiце президенту ПРАТ "ПРОМСТРАХ" Третьяковiй Н.А. Реквiзити зазначеної позики наведенi у таблицi, що наведена
нижче.
№ з/п Позичальник Сума позики Вид позики Реквiзити договору Строк позики Стан погашення
1 1-й Вiце - президент Третьякова Неля Анатолiївна 100 000,00 грн. (сто тис. грн..) безвiдсоткова на
зворотнiй основi №1 вiд 22.04.2016р. 22.04.2016 - 31.12.2016 погашена 29.12. 2016р.
2 1-й Вiце - президент Третьякова Неля Анатолiївна 100 000,00 грн. (сто тис. грн..) безвiдсоткова на
зворотнiй основi №2 вiд 29.12.2016р. 29.12.2016 - 31.12.2017р. непогашена,
строк погашення до 31.12.2017р.
Юридичним особам у звiтному перiодi позики та фiнансова допомога не надавалась.

6) пояснення щодо наявностi обмежень щодо володiння активами у звiтному перiодi, у тому числi: iнформацiя про
активи, що перебувають пiд обтяженням, вид такого обтяження, строк обтяження;
Страховик не має обмежень щодо володiння активами у звiтному перiодi.

7) розкриття iнформацiї про потенцiйнi зобов'язання страховика.
За звiтний перiод страховик не був учасником по судовим справам, а також на звiтну дату справ, що находяться
на розглядi в судi де страховик виступає однiєю з сторiн не має.
Страховик не має потенцiйних податкових зобов'язань, що виникли в разi змiни законодавства, та облiкової
полiтики тощо.
Страховик не  має зобов'язань з капiтальних вкладень (придбання основних засобiв, нематерiальних активiв
тощо).
Страховик не має зобов'язань пов'язаних iз орендою основних засобiв та нематерiальних активiв тощо.
Страховик не має безвiдкличних позабалансових зобов'язань (гарантiї, поручительства за третiх осiб, iншi
безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання тощо).

8) пояснення щодо операцiй з активами, якi мали мiсце у звiтному перiодi та призвели до змiни обсягiв та/або
структури активiв страховика на 10 i бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату, у
тому числi: вид (суть), мета здiйснення операцiї, обсяги операцiї, реквiзити та предмет вiдповiдного договору
(угоди) та контрагента(iв);
За звiтний перiод операцiй з активами що призвели до змiни обсягiв та/або структури активiв страховика на 10 i
бiльше вiдсоткiв вiд загальної вартостi активiв на останню звiтну дату не проводились.

9) коригування звiтностi;
За звiтний перiод коригування фiнансової звiтностi не проводилось, та звiтнi данi не змiнювались.

10) наявнiсть судових позовiв щодо виконання страховиком зобов'язань за договорами страхування
(перестрахування).
За звiтний перiод, та на звiтну дату у страховика не має судових справ та позовiв, якi стосуються часткового
виконання або невиконання зобов'язань за договорами страхування (перестрахування), тому страховик не формував
страховi резерви щодо таких зобов'язань.

Розкриття iнформацiї щодо показникiв рiчної звiтностi, а саме:

1) забезпечення безперервностi дiяльностi.
Забезпечення безперервностi в дiяльностi Товариствi 'рунтується на сукупностi послiдовних заходiв,
застосування яких має комплексний, системний характер i є фактором пiдвищення надiйностi захисту вiд настання
таких випадкiв. Вiн базується на знаннi стандартних прийомiв управлiння ризиком, умiннi швидко i правильно
оцiнити конкретну економiчну ситуацiю. Ризики будь-яких видiв пiддаються управлiнню, що дозволяє певною мiрою
передбачити їхнi наслiдки, а вiдтак i фiнансовi витрати для вiдшкодування збиткiв. Так як страховик належить
до групи невеликих пiдприємств i забезпечення безперервностi дiяльностi можливо здiйснювати в оперативному
порядку, то план дiй, щодо забезпечення безперервної дiяльностi страховика не розроблявся.

2) корпоративне управлiння.
Системи корпоративного управлiння страховика спрямована на забезпечення  виконання усiх передбачених
законодавством прав акцiонерiв Компанiї, продуктивну взаємодiю iнтересiв акцiонерiв, ефективну роботу органiв
управлiння та контролю, своєчаснiсть, достовiрнiсть та повноту розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Компанiї.
Вiдповiдно до рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11 грудня 2003 р. № 571 "Про
затвердження Принципiв корпоративного управлiння" Товариством було затверджено Кодекс корпоративного
управлiння. У своїй дiяльностi Товариство неухильно дотримується запроваджений Кодекс корпоративного
управлiння i не вiдхиляється вiд його вимог. Текст Кодексу корпоративного управлiння доступний для
громадськостi на сайтi компанiї: http://www.iic.kharkov.ua/.
Товариство у своїй дiяльностi дотримується наступних основних принципiв корпоративного управлiння:
- дотримання законодавства України та врахування кращої свiтової практики;
- забезпечення захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариства;
- рiвне вiдношення до усiх акцiонерiв Товариства незалежно вiд того, чиє акцiонер резидентом України, вiд

http://www.iic.kharkov.ua/


кiлькостi акцiй, якими вiн володiє та iнших факторiв;
- забезпечення розмежування обов'язкiв i повноважень мiж органами управлiння Товариства;
- забезпечення прозоростi та своєчасного розкриття належної достовiрної iнформацiї щодо дiяльностi Товариства;
- запобiгання конфлiктам iнтересiв;
- забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства;
- забезпечення дотримання етичних принципiв ведення бiзнесу та впровадження у дiяльнiсть Товариства зразкiв
найкращої практики корпоративної поведiнки. 
Iнформацiя про склад наглядової ради Товариства та його змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети:

Наглядова рада Товариства - вищий постiйний орган, який здiйснює контроль та регулювання дiяльностi
виконавчого органу Товариства та захищає права усiх акцiонерiв.

Наглядова рада пiдзвiтна Загальним зборам акцiонерiв. За пiдсумками року Наглядова рада звiтує перед
Загальними зборами про свою дiяльнiсть та загальний стан Товариства.

Основним завданням Наглядової ради Товариства, яка органу, що представляє iнтереси його власникiв, є
визначення мiсiї, цiлей та завдань Товариства, а також стратегiї роботи Товариства в цiлому та вжиття заходiв
щодо їх забезпечення, здiйснення контролю та монiторингу за ходом реалiзацiї виконавчим органом Товариства
визначеної стратегiї та планiв, оцiнка результатiв його дiяльностi. 

Питання, якi вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, визначаються Статутом Товариства та Положенням
про Наглядову раду Товариства, вiдповiдно до завдань, якi покладаються на Наглядову раду.

Статутом Товариства до компетенцiї Наглядової ради Товариства у обов'язковому порядку повиннi бути
вiднесенi наступнi питання:

а) забезпечення реалiзацiї та захисту прав акцiонерiв;
б) здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, у тому числi забезпечення

пiдготовки повної та достовiрної iнформацiї про Товариство;
в) пiдбiр членiв виконавчого органу товариства, затвердження умов договорiв, що укладатимуться з головою

та членами виконавчого органу Товариства, встановлення розмiру їх винагороди у вiдповiдностi з довгостроковими
iнтересами Товариства та його акцiонерiв, та визначення форм контролю за дiяльнiстю виконавчого органу
Товариства;

г) забезпечення створення i пiдтримання ефективної системи внутрiшнього контролю i системи управлiння
ризиками;

д) здiйснення контролю за запобiганням, виявленням та врегулюванням конфлiкту iнтересiв посадових осiб
органiв управлiння Товариства, у тому числi за використанням майна Товариства в особистих iнтересах та
укладання угод з пов'язаними особами.

Наглядова рада Товариства може створювати у своєму складi постiйнi або тимчасовi комiтети для попереднього
розгляду та аналiзу питань, якi належать до компетенцiї Наглядової ради Товариства.

Здiйснюючи контроль за дiяльнiстю виконавчого органу Товариства, Наглядова рада Товариства не втручається
у поточну дiяльнiсть Товариства.

Враховуючи те, що Наглядова рада Товариства є пiдзвiтною акцiонерам, обрання та вiдкликання членiв
Наглядової ради Товариства вiдноситься до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

Порядок формування Наглядової ради Товариства визначається внутрiшнiм Положенням про Наглядову раду
Товариства, який передбачає можливiсть для всiх акцiонерiв, у тому числi дрiбних, пропонувати кандидатури до
складу Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради повиннi володiти знаннями, квалiфiкацiєю та досвiдом, необхiдними для виконання
своїх посадових обов'язкiв та мати бездоганну дiлову репутацiю.

З метою виконання основних завдання, якi покладаються на Наглядову раду Товариства, її  члени, як мiнiмум,
повиннi:

- розумiти значнi ризики, з якими працює або планує працювати Товариство;
- розумiти мету, потреби та завдання Товариства;
- дiяти незалежно вiд виконавчого органу Товариства в iнтересах власникiв Товариства та його стабiльної i

довготривалої роботи;
- оцiнювати на регулярнiй основi ефективнiсть дiй виконавчого органу щодо управлiння Товариством.
Для ефективного виконання своїх функцiй, член Наглядової ради повинен придiляти достатню кiлькiсть часу

для ознайомлення зi станом справ в Товариствi, аналiзу матерiалiв, пов'язаних з порядком денним засiдань
Наглядової ради, та брати участь у засiданнях Наглядової ради.

Бiльш детальнi критерiї, яким повинен вiдповiдати член Наглядової ради, визначаються Положенням про
Наглядову раду Товариства.
Голова Наглядової ради ПРАТ "ПРОМСТРАХ" - Дорожко Анатолiй Михайлович.
Секретар Наглядової ради  ПРАТ "ПРОМСТРАХ" -  Котова Оксана Олександрiвна.
Член Наглядової ради ПРАТ "ПРОМСТРАХ" - Ткаченко Ольга Трохимiвна.
Комiтети Наглядової ради не створювались.
Iнформацiя про склад виконавчого органу Товариства, та його змiну за рiк;

 Виконавчим органом Товариства, який здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Правлiння
Товариства. Правлiння Товариства є колегiальним виконавчим органом. 

Правлiння пiдзвiтне Наглядовiй радi та Загальним зборам акцiонерiв.
 Завдання Правлiння полягає у здiйсненнi керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, що передбачає його

вiдповiдальнiсть за реалiзацiю цiлей, стратегiї та полiтики Товариства, формування тактики роботи щодо
ризик-менеджменту в свiтлi затверджених Наглядовою радою мiсiї, цiлей та завдань Товариства, а також його



стратегiї.
 Правлiння здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства вiдповiдно до загальновизнаних стандартiв

управлiння, до яких належать такi:
- економiчна кориснiсть та збiльшення вартостi Товариства;
- соцiальна вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть Товариства.
 З метою забезпечення ефективного управлiння Товариством Правлiнню надається високий ступень самостiйностi.
Наглядова рада та акцiонери не можуть безпосередньо втручатися у щоденну дiяльнiсть Правлiння, обмежуючи
можливостi Правлiння оперативно вирiшувати питання дiяльностi Товариства з урахуванням економiчної ситуацiї,
що змiнюється.

Повноваження Правлiння Товариства визначаються Статутом та Положенням про Правлiння Товариства.
У ходi здiйснення управлiння поточною дiяльнiстю Правлiння самостiйно, в межах, визначених чинним
законодавством та внутрiшнiми документами Товариства повноважень, приймає рiшення, укладає угоди та вчиняє
iншi дiї вiд iменi Товариства, спрямованi на досягнення цiлей Товариства, здiйснює контроль та управлiння
ризиками.

Президент та члени Правлiння обираються та вiдкликається Наглядовою радою Товариства.
Питання дiяльностi Правлiння, у тому числi: порядок утворення та вiдкликання, повноваження, порядок проведення
засiдань, права та обов'язки членiв Правлiння, тощо визначаються положенням "Про Правлiння Товариства".
Склад правлiння Товариства з 01.01.2016 року до 31.12.2016 року:
Голова Правлiння - Президент Олiйник Iгор Юрiйович;
Члени Правлiння - 1-й Вiце-Президент Третьякова Неля Анатолiївна;
                            - Головний бухгалтер Островерх Анна Вiкторiвна;
Склад Правлiння протягом року не змiнювався. 
Всi члени Правлiння Товариства вiдповiдають встановленим законодавством нормам.

3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в iнших фiнансових установах, у тому числi
страховиках.
До учасникiв страховика належать три юридичнi особи та 10 фiзичних осiб. Не один iз акцiонерiв не володiє
часткою у Статутному фондi Товариства бiльше 10 вiдсоткiв. Вся iнформацiя про учасникiв Товариства розмiщена
на сайтi страховика (www.iic.kharkov.ua).
Загальний розмiр внескiв страховика до статутних капiталiв iнших фiнансових установ (ТДВ "СК "Грантсервiс"
складає 1 319,40 тис. грн.., що вiдповiдає лiцензiйним умовам провадження господарської дiяльностi з надання
фiнансових послуг.
ТДВ "СК "Грантсервiс" у своїй дiяльностi дотримується нормативу щодо формування капiталу та забезпечення
платоспроможностi вiдповiдно до Законодавства України , та розпоряджень Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Страховик не має дочiрнiх пiдприємств.
Засновники та учасники страховика в повному обсязi виконали зобов'язання, що до формування капiталу
страховика. Статурний капiтал страховика сплачений в повному обсязi вiдповiдно до законодавства України.
Учасником страховика виступає ПАТ "Схiдно-Український банк Грант" який в своїй дiяльностi постiйно
дотримується нормативiв щодо формування капiталу та вимог забезпечення платоспроможностi вiдповiдно до
законодавства України.

4) належнiсть страховика до фiнансових груп.
Страховик не належить нi до однiєї з фiнансових груп. 

5) система управлiння ризиками.
З метою уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них страховик
запровадив систему управлiння ризиками, що включає стратегiю управлiння ризиками та реалiзацiю управлiння
ризиками. 
Основними цiлями страховика при управлiннi ризиками є:

забезпечення реалiзацiї стратегiї розвитку та ефективного функцiонування страховика, у тому числi стосовно
ризикiв, якi бере на себе страховик у своїй дiяльностi;

забезпечення iнтересiв iнвесторiв (учасникiв) страховика;
забезпечення вiдповiдностi дiяльностi страховика вимогам чинного законодавства та внутрiшнiм нормативним

документам.
Управлiння ризиками є неперервним процесом, за допомогою якого страховик: 

виявляє (iдентифiкує) ризики; 
проводить оцiнку їх величини;
розробляє контрольнi дiї щодо їх врегулювання; 
здiйснює контроль за дотриманням допустимих меж ризикiв. 

У разi iстотних змiн у дiяльностi страховика, зокрема змiн у видах страхування, що здiй-снює страховик,
введення нових страхових програм, значних органiзацiйних, операцiйних та iнших подiй страховик переглядає та
за необхiдностi вносить змiни до Стратегiї та СУР.
Виконавчий орган страховика є вiдповiдальним за практичну реалiзацiю основних елементiв системи управлiння
ризиками.
Для забезпечення функцiонування системи управлiння ризиками у Страховика призначена вiдповiдальна особа - 1-й

http://www.iic.kharkov.ua)


Вiце президент Третьякова Н.А..
Управлiння ризиками у страховика включає такi етапи: 

виявлення (iдентифiкацiя) ризикiв, 
кiлькiсний та якiсний аналiз, оцiнка i вимiрювання ризикiв, 
органiзацiя управлiння ризиками для їх врегулювання (у тому числi планування i ор-ганiзацiйне забезпечення

реакцiї на ризики), 
контроль за дотриманням допустимих меж ризикiв звiтнiсть щодо управлiння ризиками.

Виявлення (iдентифiкацiя) ризикiв - неперервний процес визначення рiзновидiв, джерел та факторiв ризикiв, з
якими Страховик зустрiчається у своїй дiяльностi. 
Засоби управлiння ризиками в страховика включають "Методи управлiння ризиками":

уникнення ризику;
пом'якшення їх наслiдкiв;
мiнiмiзацiя ризику;
зменшення вразливостi до ризикiв. 

Дiяльнiсть iз монiторингу ризикiв та формування звiтностi щодо управлiння ризиками у Страховика здiйснюється
вiдповiдно до функцiй та обов'язкiв, визначених законодавством України та внутрiшнiми документами страховика.
Основними категорiями ризику, що пов'язанi з професiйною дiяльнiстю страховика, є:

андеррайтинговi ризики;
ринковi ризики;
ризики дефолту контрагента;
операцiйнi ризики;
ризик учасника фiнансової групи;
ризик репутацiї;
стратегiчний ризик. 

Страховик може розширити перелiк ризикiв, з метою вдосконалення практики управлiння ними.
При управлiннi ризиками страховик  враховує позитивний вплив диверсифiкацiї ризикiв.

6) стислi результати проведеного страховиком стрес-тестування рiчної звiтностi та промiжної звiтностi з
розкриттям iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв;
За результатами стрес-тестування було виявлено наступне:
1. Акцiй, якi перебувають у лiстингу на фондовiй бiржi, на балансi страхової компа-нiї не зареєстровано;
2. При зменшеннi на 40% ринкової вартостi акцiй, якi не перебувають у лiстингу,  що включенi до складу
активiв балансу несуттєво впливатимуть на фiнансовий стан страхової компанiї, а саме вiдношення таких змiн до
загальної величини нетто-активiв складає 3,4 вiдсотка;
3. Облiгацiї пiдприємств на балансi страхової компанiї вiдсутнi;
4. Валютних рахункiв страхова компанiя не має, але ПРАТ "ПРОМСТРАХ" здiйснює страхування громадян України ,
що тимчасово перебувають за кордоном. Враховуючи аналiз минулих перiодiв припустимо що потреба страхової
компанiї в вiдшкодуваннi збиткiв за даним видом дiяльностi складатиме приблизно 20 000 дол. США. В такому разi
збiльшення курсу об-мiну валют на 25 вiдсоткiв впливатиме на загальну величину активiв страхової компанiї на
0,9 вiдсотка, що є несуттєвим.
5. В разi зниження обмiнного курсу, така рiзниця також складатиме приблизно 0,9 вiдсотка, що також несуттєво
впливатиме на дiяльнiсть компанiї;
6. При зменшеннi на 25 вiдсоткiв ринкової вартостi нерухомостi, яка стоїть на балан-сi страхової компанiї,
рiзниця активiв складатиме приблизно 1,1 вiдсотка. Даний показник також несуттєво впливає на фiнансову
стiйкiсть страхової компанiї;
7. Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв,
медичне страхування, та страхування життя ПРАТ "Промстрах" не здiйс-нює.
3. Заходи щодо зменшення впливу ризикiв
По результатам проведеного стрес-тестування можливо зробити наступнi висновки:
Ризикiв, що суттєво впливають на фiнансовий стан страхової компанiї на виявлено.  Показники, що були
розрахованi в результатi аналiзу пiдпадають пiд мiнiмальний ступiнь загрози, що в свою чергу вiдповiдно до
методiв управлiння ризиками пiдлягають перiодичному монiторингу без миттєвого реагування.

7) управлiння капiталом;
Полiтика управлiння власним капiталом страховика полягає в управлiння формуванням власних фiнансових ресурсiв.
Головною задачею управлiння є забезпечення необхiдного рiвня самофiнансування розвитку господарської
дiяльностi пiдприємства. Основнi етапи управлiння здiйснюються по таких основних етапах: 
- Аналiз формування власних фiнансових ресурсiв страховика;
- Визначення загальної потреби у власних фiнансових ресурсах;
- Оцiнка вартостi залучення власного капiталу з рiзних джерел;
- Забезпечення найбiльшого обсягу залучення власних фiнансових ресурсiв за рахунок внутрiшнiх джерел;
- Забезпечення необхiдного обсягу залучення власних фiнансових ресурсiв iз зовнiшнiх джерел; 
- Оптимiзацiя спiввiдношення внутрiшнiх i зовнiшнiх джерел формування власних фiнансових ресурсiв. 
Учасниками Товариства розглядається можливiсть додаткової капiталiзацiї страховика за рахунок нових
iнвесторiв.



8) внутрiшнiй аудит страховика;
З метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв Товариство забезпечує комплексний, незалежний,
об'єктивний та професiйний контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства.
 Товариство запроваджуватиме таку система контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю, яка б мала сприяти:
- збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства;
- забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв;
- пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв;
- запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок;
- забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства. 
 Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється через систему внутрiшнього аудитора,
який пiдпорядковується наглядовiй радi страховика.
На протязi 2016 року внутрiшнiм аудитором  ПРАТ "ПРОМСТРАХ" була  Степанюк Наталiя Валерiївна, яка має вищу
економiчну освiту та   досвiд роботи в фiнансовiй установi. 
За результатами перевiрки в 2016 роцi зауважень з боку  внутрiшнього аудиту  по веденню бухгалтерського облiку
не було. 

9) iнша звiтнiсть;
Так як страховик не є учасником фiнансової групи, не є материнським, або дочiрнiм пiдприємством, то
консолiдовану фiнансову звiтнiсть не складає.

10) iнформацiя щодо подiй пiсля дати балансу;
Подiй, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан страховика, в перiод мiж датою складання балансу i
датою затвердження фiнансового звiту не вiдбувались.

11) iнформацiя щодо особи, яка здiйснювала актуарнi розрахунки;
В своїй дiяльностi страховик використовує послуги актуарiя Клименко Ю.В. свiдоцтво про вiдповiднiсть
квалiфiкацiйним вимогам № 01-018 вiд 19 листопада 2015 року.

Iнформацiя щодо дотримання страховиком нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, а також iнформацiя щодо iнших показникiв i вимог, що
обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами
Страховик в своїй дiяльностi постiйно слiдкує за дотриманням нормативу достатностi капiталу,
платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв, а саме:
- страховик має повнiстю сплачений статутний фонд;
- страховик створює резерви, достатнi для майбутнiх виплат страхових сум i страхових вiдшкодувань;
- страховик має перевищення фактичного запасу платоспроможностi над розрахунковим нормативним запасом
платоспроможностi.
- страховик дотримується на будь яку дату нормативу достатностi активiв, якими представленi страховi
резерви, а саме сума прийнятих активiв, що вiдповiдають нормативам диверсифiкованостi активiв бiльше суми
страхових резервiв.
До суми прийнятих активiв, яка розраховується з метою дотримання нормативу достатностi активiв включаються
такi активи як:
" Грошовi кошти на поточних рахунках;
" Банкiвськi вклади (депозити);
" Нерухоме майно;
" Права вимоги до пере страховикiв.
Банкiвськi вклади розмiщенi в банкiвських установах кредитний рейтинг яких вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за
нацiональною рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України.
Оцiнка прийнятих активiв за справедливою вартiстю здiйснюється вiдповiдно до вимог стандартiв бухгалтерського
облiку та фiнансової звiтностi.
Якщо страхова сума за окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного
фонду i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, страховик укладає договори перестрахування з
провiдними страховими компанiями України.

Iнша iнформацiя, що потребує уточнення, деталiзацiї та додаткових пояснень).
Страховик не має iншої iнформацiї, що потребує уточнення, деталiзацiї та додаткових пояснень. Вся iнформацiя в
повному обсязi викладена в фiнансовому та страховому звiтi Страховика.

Президент                                                                  I.Ю. Олiйник

Головний бухгалтер                                                         А.В. Островерх




