Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"
2. Організаційно-правова форма емітента
Публiчне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
24559002
4. Місцезнаходження емітента
01021 м. Київ д/н м. Київ вулиця Iнститутська, буд. 19Б, кiмната 33
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 253-61-64 (044) 253-61-64
6. Електронна поштова адреса емітента
kremen@kremen.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
3. Річна інформація розміщена на сторінці

80 Бюлетень, Вiдомостi НКЦПФР

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

http://www.kremen.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

25.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій ) власних акцій протягом звітного
періоду
13. Опис бізнесу

X

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

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

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

X

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

X

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 станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

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

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань
за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки

Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь" вiд 12.08.2016 року було прийнято
рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за
рахунок спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн. до 510 000 000,00
грн. Станом на 31.12.2017 року НКЦПФР зареєструвала випуск акцiй та видала Товариству свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №39/1/2017 вiд 05.05.2017 року.
Форма "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" не заповнена у зв`язку iз тим, що
Товариство не приймало участi у створеннi будь-яких об`єднань пiдприємств.
Форма "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не заповнена у зв'язку з тим, що ця посада не
передбачена статутом товариства.
Форма "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнена у з`вязку iз тим, що будь-яке рейтингування не
проводилося, послугами рейтингових агентств Товариство не користувалося.
Форма "Iнформацiя про дивiденди" не заповнена у зв`язку iз тим, що за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
Товариства дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися.
Форми "Iнформацiя про облiгацiї емiтента", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" та
"Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не заповненi у зв`язку iз вiдсутнiстю зареєстрованого випуску таких
цiнних паперiв.
Форма "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнена у зв`язку iз тим, що
протягом звiтного перiоду акцiї Товариством не викупалися.
Форми " Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" , "Iнформацiя про
собiвартiсть раелiзованої продукцiї" не заповнено з причини того, що дiяльнiсть пiдприємства не вiдноситься
до добувної, переробної, не займається розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором
економiчної дiяльностi.
Форми Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя
про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не
заповненi, оскiльки такi рiшення не приймались.
Форми "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" та "Фiнансова звiтнiсть порiчителя
(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не заповнена з причин
вiдсутностi останнiх.
Форма "Звiт про стан об`єкта нерухомостi" не заповнено у зв`язку iз вiдсутнiстю зареєстрованого випуску
боргових цiнних паперiв. Незаповненi поля вважати 0 або д/в.
Емiтент - акцiонерне товариство, тому iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнюється
Товариство не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 715825
3. Дата проведення державної реєстрації
03.10.1996
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
510000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного)
акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
50
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ"
2) МФО банку
334851
3) Поточний рахунок
2650562
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "ПУМБ"
5) МФО банку
334851
6) Поточний рахунок
2650041
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

У формі добровiльного: "страхування фiнансових ризикiв"

д/н

Опис

У формі обов'язкового: "особисте страхування від нещасних випадків на транспорті"

Опис

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження

№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї
У формі обов’язкового: "страхування цивільної відповідальності громадян України, що
мають у власності чи іншому володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї"

Опис

У формі добровільного: "страхування медичних витрат"

д/н

У формі добровільного: "страхування залізничного транспорту"

У формі добровільного: "страхування відповідальності перед третіми особами (крім
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відпов

Опис

У формі добровільного: "страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)"

Опис

У формі добровільного: "страхування здоров'я на випадок хвороби"

У формі добровільного: "страхування кредитів (у тому числі відповідальності
позичальника за непогашення кредиту)"

Опис

У формі обов'язкового: "авіаційне страхування цивільної авіації"

д/н

У формі обов'язкового: "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)"

Опис

..

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

06.09.2013

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

У формі добровільного: "страхування наземного транспорту (крім залізничного)"

Опис

У формі добровільного: "страхування майна [крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]"

Опис

У формі добровільного: "страхування від вогненних ризиків та ризиків стихійних
явищ"

Опис

У формі добровільного: "страхування від нещасних випадків"

д/н

У формі обов'язкового: "страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів"

Опис

У формі обов'язкового: "страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти,
господарська діяльність

Опис

У формі добровільного: "страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)"

д/н

У формі обов’язкового: "страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування"

Опис

У формі добровільного: "медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)"

Опис

У формі добровільного: "страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій"

..

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

06.03.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

Опис

06.09.2013

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї
д/н

06.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне

..

регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

Опис

У формі обов’язкового: "страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів"

Опис

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

д/н

27.09.2013

Національна комісія, що
здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг

..

Ліцензії переоформлено у зв'язку зі зміною назви на ПАТ "СК
"Кремінь". Дата поновлення ліцензії 06.08.2015, розпорядження
№1893. Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у
виданiй лiцензiї

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток,
паїв)
Найменування юридичної особи
засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

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

ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджемнт" (ЗНВПIФ "Альтера
Перший")

32856284

УКРАЇНА 03040 м. Київ д/н м. Київ пр-т
Голосiївський, буд 70, кiмн 403

18.752588000000

ВАТ "Зовнiшньоторговельна фiрма
КрАЗ"

05593453

УКРАЇНА 39631 Полтавська область д/н м.
Кременчук вул. Проїзд Ярославський, буд. 2

0.540935000000

ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджмент" (ЗНВПIФ "КремiньIнвест")

32856284

УКРАЇНА 03040 м. Київ м. Київ пр-т
Голосiївський, буд. 70, оф. 403

19.185223000000

ПрАТ "Прометей-Телеком"

33792630

УКРАЇНА 83017 Донецька область м.
Марiуполь вул. Краснофлотська, буд. 170

0.001176000000

ПАТ "IФК"

33792667

УКРАЇНА 03040 м. Київ м. Київ пр-т 40
рiччя Жовтня, буд. 70

0.001764000000

ТОВ "ЛIК-САН"

33524593

83048 Донецька область м. Донецьк вул.
Унiверситетська, буд. 89

0.001764000000

ТОВ "Фонд К-4"

34618933

04050 м. Київ м. Київ вул. Мельникова, буд.
12

0.014705000000

Товарна бiржа "IННЕКС"

32388652

01015 м. Київ м. Київ вул. Московська,
буд.43/11

0.295882000000

ТОВ "Орiс Кепiтал"

38517051

01030 м. Київ м. Київ вул. Богдана
Хмельницького, буд. 16-22

0.001764000000

ПАТ "ЗНКIФ "Альтера ФiнансФонд Нерухомостi"

35689764

01021 м. Київ м. Київ вул. Iнститутська, буд.
19Б

10.138823000000

ПАТ "ЗНКIФ "Голден Вертекс
Фонд"

36085513

01021 м. Київ м. Київ вул. Iнститутська, буд.
19Б

10.257352000000

ТОВ "Фонд К-5"

34618967

04050 м. Київ м. Київ вул. Мельникова, буд
12

0.019823000000

ТОВ "Фонд К-6"

34619020

04050 м. Київ м. Київ вул. Мельникова, буд.
12

0.014705000000

ТОВ "ФК "Такт"

40398691

03040 м. Київ м. Київ пр-т Голосiївський,
буд. 70

0.047058000000

ТОВ "ФК "Спектр"

40398859

03040 м. Київ м. Київ пр-т Голосiївський,
буд 70

4.995000000000

ТОВ "ФК "Iнком Фiнанс"

40398953

03040 м. Київ м. Київ пр-т Голосiївський
буд. 70

4.995000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Акцiонерiв-фiзичних осiб - 74 осiб
Усього

30.736438000000
100.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1. Посада.
Голова Наглядової ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Гарагуля Сергiй Iванович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1961
5. Освіта**.
вища юридична
6. Стаж роботи (років)**.
38
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Закрите акцiонерне товариство Страхова компанiя "Кремiнь", голова правлiння
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 до наступних загальних зборів акціонерів
9. Опис.
Сума винагороди, отримана Гарагулею С.I. як головою Наглядової ради, за звiтний рiк склала 318 000,00 грн. Винагороду в
натуральнiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Посадова особа не надала згоди
на розкриття паспортних даних. Протягом 2017 року на посаді Голова Наглядової Ради відбулись зміни: посадову особу Гарагулю
Сергія Івановича рішенням загальних зборів (протокол №1 від 27.04.2017)було переобрано на посаді Голова Наглядово Ради, в якості
представника акціонера ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВПІФ "Кремінь-Інвест"), було відкликано з посади останнім.
На заміну відкликаного члена Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь". Повноваження в Наглядовій Раді дійсні з 27.04.2017 року.
Перелiк попереднiх посад: ТОВ "Торгiвельно-промисловий дiм" - помiчник генерального директора; ТОВ "Виробничоекспериментальна фiрма "Аква Вiта" - генеральний директор; ТОВ "Донецька аграрна спiлка" - заступник директора, директор; ДП
"Донбас-Ассiстанс" - директор; ЗАТ "Страхова компанiя "Кремiнь" - заступник голови правлiння, голова правлiння, Голова
наглядової ради ЗАТ "СК "Кремiнь", Голова Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь". Посади, які особа займала протягом останніх п'яти
років - Голова Наглядової ради ПрАТ "СК "Кремінь", Голова Наглядової ради ПАТ "СК "Кремінь". Призначений на посаду в якості
представника ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВПІФ "Кремінь-Інвест"). На інших підприємствах посад не обіймає.
Голова Наглядової ради: Керує роботою Наглядової ради; Скликає засiдання Наглядової ради та головує на них; Виступає вiд iменi
Наглядової ради та представляє права та iнтереси Наглядової ради у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння Товариства,
його посадовими особами, державними, громадськими органами та органiзацiями, будь-якими юридичними або фiзичними особами;
Захищає iнтереси Товариства в судах, органах влади та управлiння, iнших органах та органiзацiях за спорами, пов'язаними з
трудовими вiдносинами мiж Товариством та Головою правлiння, а також за спорами щодо прийнятих Загальними зборами акцiонерiв
Товариства, Правлiнням Товариства, Наглядової радою та Ревiзором рiшень, розпоряджень, дiй (бездiяльностi) вiдносно особи, яка
займає посаду Голови правлiння Товариства. Голова Наглядової ради виступає вiд iменi Товариства по таким спорам без довiреностi
та має право доручити захист прав та законних iнтересiв Товариства iншим особам; Пiдписує вiд iменi Наглядової ради рiшення та
розпорядження, прийняттi Наглядовою радою, iншi документи; призначає Секретаря ради iз числа членiв Наглядової ради. Секретар
здiйснює дiловодство Наглядової ради, веде та пiдписує протоколи засiдань Наглядової ради, складає iншi документи Наглядової
ради, забезпечує повiдомлення членiв Наглядової ради про час та мiсце засiдання Наглядової ради та їх порядок денний. Загальний
стаж роботи 38 роки. Посадова особа володіє 1698302 акціями Товариства, що складає 9,990011%
1. Посада.
Головний бухгалтер, Член правління
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Боярченко Олена Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1971
5. Освіта**.
вища економічна
6. Стаж роботи (років)**.
28
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фьюiл Трейд", головний бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
23.11.2009 бестроково
9. Опис.
Сума винагороди, отриманої Боярченко О.М. як головним бухгалтером ПАТ "СК "Кремiнь", за звiтний рiк склала 318 0000,00 грн.
Винагороду як член правлiння нi в якiй формi не отримувала. Змiни на посадi протягом звiтного 2017 року не вiдбувалися. Головний
бухгалтер Боярченко Олена Миколаївна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад:
Ворошиловський продторг - продавець II категорiї; Донецький оптово-роздрiбний плодоовочевий комбiнат - бухгалтер; КП
громадського харчування "ТОП" - бухгалтер; ДТ "Довiра" - бухгалтер", ТОВ "Реєстрацiйний центр "Stock-Service" - головний
бухгалтер; ЗАТ "Альтера Фiнанс" - головний бухгалтер; ЗАТ "СК "Кремiнь" - заступник головного бухгалтера; ЗАТ "СК "ВУСО" заступник Головного бухгалтера; ТОВ "Фьюiл Трейд" - головний бухгалтер. Посади, які особа займала протягом останніх п'яти років

- Головний бухгалтер ПрАТ "СК "Кремінь", Головний бухгалтер ПАТ "СК "Кремінь". Працює за основним місцем роботи. Акціями
Товариства не володіє. Загальний стаж 28 років. З 23.11.2009 р. головний бухгалтер ЗАТ "СК "Кремiнь" (наказ голови правлiння
№150/09-к вiд 23.11.2009 р.). З 26.04.2010 р. - член правлiння ЗАТ "СК "Кремiнь" вiдповiдно до протоколу загальних зборiв
акцiонерiв б/н вiд 26.04.2010 р., 08.07.2014р. - переобрано членом правління ПрАТ "СК "КРЕМІНЬ" відповідно до протоколу
позачергового засідання Наглядової ради б/н від 08.07.2014р. Головний бухгалтер: 1. Забезпечує застосування в бухгалтерському
облiку єдиних форм первинних документiв як унiфiкованих, затверджених нормативно-правовим актам України, так i документiв,
створених пiдприємством самостiйно. 2. Данi первинних документiв, iнших облiкових регiстрiв, додаткових довiдок вiдображає в
коп`ютерi з використанням бухгалтерської програми 1С, що є пiдставою для складання щомiсячного балансу. 3. Вимагає правильне
документальне оформлення господарських операцiй i уявлення в бухгалтерiю необхiдних документiв i даних, неухильного
дотримання правил i графiка документообiгу, термiни i порядок видачi наявних засобiв пiд звiт працiвникам пiдприємства, а також
оформлення звiтiв по їх використанню. 4. Забезпечує зберiгання первинних документiв i облiкових регiстрiв, якi були пiдставою для
складання звiтностi, а також бухгалтерських звiтiв, їх офрмлення i передачу в архiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства. 5.
Забезпечує складання i надання фiнансової та iнших видiв звiтностi пiдприємства вiдповiдним користувачам в обсязi та термiни,
встановленi чинним законодавством. 6. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку та фiнансових звiтiв перед
складанням рiчної фiнансової звiтностi та в iнших випадках (пiсля завершення сезону реалiзацiї),iнвентаризацiйною комiсiєю, що
постiйно дiє, проводиться iнвентаризацiя активiв i зобов`язань згiдно Iнструкцiї по iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних
активiв, тварно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв, документiв та розрахункiв, затвердженою наказом Мiнфiну України вiд
11.08.1994 р. № 69 7. Визначає вiдстроченi податковi зобов`язання i вiдстроченi податковi активи по пiдприємству на завершальну
дату складання рiчного звiту. Як член правлiння виконує наступнi функцiї у складi правлiння: - розробка проектiв рiчного бюджету,
бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; - пiдготовка та затвердження поточних фiнансовогосподарських планiв i оперативних завдань Товариства та плах їх реалiзацiї; - затвердження планiв роботи Правлiння; - складання
та подання на розгляд Загальним зборам акцiонерiв рiчних звiтiв Товариства, а також вирiшення iнших питань поточної дiяльностi
Товариства, не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради товариства.
1. Посада.
Голова правлiння
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Кузьмiнов Олег Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1978
5. Освіта**.
вища економічна
6. Стаж роботи (років)**.
18
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь", перший заступник голови правлiння
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
09.07.2014 Не визначено
9. Опис.
Сума отриманої Кузьмiновим О.В. як головою правлiння винагороди за звiтний рiк склала 318 000,00 грн. Винагороду як член
правлiння нi в якiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад:
АСК "Остра-Київ", Донецька фiлiя "Остра-Донецьк" - спецiалiст вiддiлу страхування, начальник вiддiлу страхування; Донецька
фiлiя ВАТ "СК "Скайд-Вест" - провiдний спецiалiст; ЗАТ "УАСК "АСКА" - начальник вiддiлу в управлiннi схiдного напрямку; ЗАТ
"СК "Кремiнь" - заступник начальника управлiння страхування за майновими видами страхування, начальник управлiння майнового
страхування, заступник голови правлiння з розвитку продажiв, перший заступник голови правління. Загальний стаж роботи - 18
років. Посади які особа займала протягом останніх п'яти років - перший заступник голови правління ПрАТ "Ск "Кремінь", Голова
правління ПрАТ "СК "Кремінь", Голова правління ПАТ "СК "Кремінь". Протягом звітного 2017 року не відбулись зміни на посаді. З
09.07.2014р. - обрано головою правління ПрАТ "СК "Кремiнь", вiдповiдно до протоколу позачергового засідання Наглядовою ради б/
н вiд 08.07.2014 р. Працює за основним місцем роботи. Акціями Товариства не володіє. Голова правлiння товариства виконує функцiї
голови колегiального виконавчого органу Товариства та керує його дiяльнiстю. Голова правлiння має право: - скликати засiдання
Правлiння, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них; - розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння; - без довiреностi
дiяти вiд iменi Товариства вiдповiдно в межах компетенцiї, визначеної Статутом, вчиняти вiд iменi Товариства правочини або будьякi iншi юридичнi дiї; - розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової ради; - вiдкривати рахунки у банкiвських установах; - пiдписувати вiд iменi Товариства довiреностi,
договори та iншi документи, в межах його компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту; - наймати та звiльняти працiвникiв
Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та
внутрiшнiх документiв Товариства; - приймати рiшення про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та дочiрнiх
пiдприємств; - затверджувати положення про структурнi пiдроздiли Товариства та посадовi iнструкцiї працiвникiв, визначати та
затверджувати чисельнiсть працiвникiв та штатний розклад Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства; - в
межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; - здiйснювати
iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами
Товариства.
1. Посада.
Член правлiння - фінансовий директор
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

Федін Олег Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1971
5. Освіта**.
вища економічна
6. Стаж роботи (років)**.
29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь", начальник фiнансового вiддiлу.
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
20.01.2009 не визначено
9. Опис.
Сума винагороди, отриманої Федiним О.М. як фiнансовим директором, за звiтний рiк склала 318 000,00 грн. Винагороду як член
правлiння нi в якiй формi не отримував. Змiни на посадi протягом звiтного 2017 року не вiдбувалися. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: ДОД Укрсоцбанка - економiст вiддiлу прогнозування та
координацiї банкiвської дiяльностi, економiст 1 категорiї, провiдний економiст, начальник вiддiлу клiєнтських послуг; ЗАТ СУАП
"Донмасопром" - виконавчий директор, голова правлiння; ЧФ УКК "Лiнкос" - менеджер, директор; ЗАТ "СК "Кремiнь" - начальник
фiнансового вiддлу, фiнансовий директор. З 20.01.2009 р. - член правлiння ЗАТ "СК "Кремiнь" вiдповiдно до протоколу загальних
зборiв акцiонерiв б/н вiд 20.01.2009 р., одночасно займає посаду фiнансового директора Товариства. 08.07.2014 - переобрано на
посаді члена правління, відповідно до протоколу позачергового засідання Наглядової ради б/н від 08.07.2014р. Протягом останніх
п'яти років посадова особа займала такі посади: фінансовий диретор ПрАТ "СК "Кремінь", фінансовий диретор ПАТ "СК
"Кремінь".Працює за основним місцем роботи. Акціями Товариства не володіє. Загальний стаж роботи - 29 років. Як член правлiння
виконує наступнi функцiї у складi правлiння: - розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; - пiдготовка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та
плах їх реалiзацiї. - затвердження планiв роботи Правлiння; - складання та подання на розгляд Загальним зборам акцiонерiв рiчних
звiтiв Товариства, а також вирiшення iнших питань поточної дiяльностi Товариства, не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв
акцiонерiв та Наглядової ради товариства.
1. Посада.
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Гарагуля Артем Сергійович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1983
5. Освіта**.
Вища
6. Стаж роботи (років)**.
13
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "ІФК " - начальник відділу з регресної роботи
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9. Опис.
Посадова особа Гарагуля А.С. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Гарагуля Артем Сергійович (не дав згоди на розкриття паспортних даних), є
представником акцiонера АТ "СК "СПАС" (код за ЄДРПОУ 31623500, на момент обрання володiє акцiями Товариства у кiлькостi
1698300 шт., що складає 9,99% у статутному капiталi Товариства). Рiшенням чергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ "СК
"Кремінь" 27.04.2017 р. обрано Гарагулю А.С.. на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 1 вiд 27.04.2017
р). Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Загальний трудовий стаж: 13 років.
Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - начальник вiддiлу з регресної роботи, юрис-консульт. На дату складання звіту
займає посаду юрис-консульта в ПАТ "СК "Кремінь", місцезнаходження: 01021, Київська область, м. Київ, Печерський р-н,
вул.Інститутська, буд.19-Б, к. 33. Акціями товариства не володіє. До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: - затвердження в
межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного
загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв
вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення
про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм
акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi
майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу;

- затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття
рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв
товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора
товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання
(замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних
їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про
переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до
виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
1. Посада.
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ганцева Світлана Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1968
5. Освіта**.
вища
6. Стаж роботи (років)**.
30
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
УПСЗН бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9. Опис.
Посадова особа Ганцева С.В. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Член Наглядової ради Ганцева Свiтлана Василiвна (не дала згоди на розкриття паспортних даних), є
представником акцiонера ТОВ "IНВЕСТИЦIЙНА ГРУПА "АЛЬТЕРА ФIНАНС" (код за ЄДРПОУ 33744770, володiє акцiями
Товариства, на момент обрання, у кiлькостi 1698300 шт., що складає 9,99% у статутному капiталi Товариства). Рiшенням Загальних
зборів акцiонерiв ПАТ "СК "Кремінь" 27.04.2017 року обрано Ганцеву С.В. на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь"
(протокол № 1 вiд 27.04.2017 р). Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Загальний трудовий стаж: 30 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - Старший економiст з працi та зарплати,
бухгалтер, економiст, провiдний спецiалiст-головний бухгалтер, спецiалiст I категорiї вiддiлу бухгалтерського облiку та соцiальних
виплат. На дату складання звіту займає посаду офіс-менеджера в ПАТ "СК "Кремінь", місцезнаходження: 01021, Київська область, м.
Київ, Печерський р-н, вул.Інститутська, буд.19-Б, к. 33. Акціями товариства не володіє До компетенцiї членiв Наглядової ради
належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку
денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi
товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення
товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних
паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення
повноважень голови i членiв виконавчого органу; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу,
встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення
повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним
законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати
дивiдендiв у межах граничного строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої
рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
"Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про
обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних
паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний
пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного
товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну
форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими
органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
1. Посада.
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Смик Наталія Василівна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1987
5. Освіта**.
вища, юридична
6. Стаж роботи (років)**.
9
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "Агенція по управлінню заборгованістю" юрис-консульт
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9. Опис.
Посадова особа Смик Н.В. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi
злочини не має. Особа є незалежним директором. Рiшенням Загальних зборів акцiонерiв ПАТ "СК "Кремінь" 27 04 2017 р. обрано
Смик Н.В. на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 1 вiд 27.04.2017 р). Cтрок, на який обрано особу - до
наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Загальний трудовий стаж: 9 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за
останнi 5 рокiв - юрис-консульт. На дату складання звіту займає посаду юрис-консульта в ПрАТ "ІФК", місцезнаходження: 03040, м.
Київ, пр.-т Голосіївський, буд. 70. Акціями товариства не володіє. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала До
компетенцiї членiв Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання,
пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про
проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом
України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення
про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм
акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та
припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; - затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого
органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком
випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв,
порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - вирiшення питань про участь товариства у промисловофiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних
правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради
роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв
товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати
його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно),
яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення випуску акцiй документарної форми iснування у
бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть
вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
1. Посада.
Член Наглядової Ради
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Ашихмін Сергій Володимирович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1979
5. Освіта**.
Вища

6. Стаж роботи (років)**.
14
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "Бізнес Оазіс" системний адміністратор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
27.04.2017 до наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства
9. Опис.
Посадова особа Ашихмін С.В. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Особа є незалежним директором. Рiшенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв ПАТ "СК "Кремінь"
27.04.2017 р. обрано Ашихміна С.В. на посаду Члена Наглядової Ради ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 1 вiд 12.08.2016 р).
Посадова особа приступила до виконання обов'язкiв з 27.04.2017 р. Cтрок, на який обрано особу - до наступних рiчних Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Загальний трудовий стаж: 14 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв адмiнiстратор систем ПрАТ "Альтера Фінанс". На дату складання звіту займає посаду адмiнiстратора систем в ПрАТ "Альтера
Фінанс", місцезнаходження: 03040, м. Київ, пр.-т 40 річчя Жовтня, буд. 70, оф. 405. Акціями товариства не володіє. Згоди на
розкриття паспортних даних посадова особа не надала. До компетенцiї членiв Наглядової ради належить: - затвердження в межах
своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю товариства; - пiдготовка порядку денного загальних
зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами
позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; - прийняття рiшення про продаж
ранiше викуплених товариством акцiй; - прийняття рiшення про розмiщення товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; прийняття рiшення про викуп розмiщених товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови i членiв виконавчого органу; затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; - прийняття
рiшення про вiдсторонення голови або члена виконавчого органу вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здiйснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв
товариства; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством; - обрання аудитора
товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати
складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших
юридичних осiб; - прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є
його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України "Про акцiонернi товариства", у разi
злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства; - прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - прийняття рiшення про обрання
(замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних
їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; - вирiшення iнших питань, що
належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз статутом акцiонерного товариства, в тому числi прийняття рiшення про
переведення випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Питання, що належать до
виключної компетенцiї Наглядової ради Товариства, не можуть вирiшуватися iншими органами товариства, крiм загальних зборiв, за
винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
1. Посада.
Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Кузьмiнова Ольга Iванiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1979
5. Освіта**.
Вища економічна
6. Стаж роботи (років)**.
15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
Контрольне ревізіонне управління головний контролер-ревізор
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
13.08.2016 3 роки
9. Опис.
Посадова особа Кузьмінова О.І. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Протягом 2017 року змін на посаді не відбувалось. Рiшенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв
ПАТ "СК "Кремінь" 12.08.2016 р. обрано Кузьмінову О.І. на посаду Члена Ревізійної комісії ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 2 вiд
12.08.2016 р). Посадова особа приступила до виконання обов'язкiв з 13.08.2016 р. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний
трудовий стаж: 15 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - вiдсутнi (не працювала) . На дату складання звіту доглядає за дитиною до досягнення нею 14 років. Посадова особа володіє 800 акціями Товариства, що складає 0,004705%. Згоди на

розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства
загальні збори обирають ревізійну комісію. Ревізійна комісія Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на три
роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Права та обов'язки
члена Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом Товариства, а також договором, що укладається з такою особою.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в
обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Член ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях
Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом. При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності
Товариства ревізійна комісія перевіряє: 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2)
відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3)
своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до діючих правил та
порядку; 4) дотримання Правлінням, Головою та іншими членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо
розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність
та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7)
використання коштів резервного та інших фондів Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання
порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів,
співвідношення власних та позикових коштів. Ревізійна комісія відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та
позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Правління зобов'язане забезпечити ревізійній
комісії доступ до інформації, необхідної для проведення планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом.
Рішення приймаються ревізійною комісією колегіально простою більшістю голосів. Планова перевірка проводиться Ревізійною
комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів
висновків по річних звітах та балансах. Позапланова (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства
проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління або
на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій
Товариства. Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше десяти днів з
моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Ревізійна комісія
доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства - на найближчому
засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення перевірки Ревізійною комісією. Повноваження Ревізійної комісії
припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
1. Посада.
Голова ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Семенова Наталiя Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1965
5. Освіта**.
спеціальна економічна
6. Стаж роботи (років)**.
36
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ПАТ "ІФК" бухгалтер
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
13.08.2016 3 роки
9. Опис.
Посадова особа Семенова Н.В. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Протягом 2017 року змін на посаді не відбувалось. Рiшенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв
ПАТ "СК "Кремінь" 12.08.2016 р. обрано Семенову Н.В. на посаду Голови Ревізійної комісії ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 2 вiд
12.08.2016 р). Посадова особа приступила до виконання обов'язкiв з 13.08.2016 р. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний
трудовий стаж: 36 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - бухгалтер, головний бухгалтер. На дату складання
звіту займає посаду бухгалтера в ПрАТ "ІФК" місцезнаходження: 03040, м. Київ, пр.-т Голосіївський, буд. 70. Володіє акціями
товариства у кількості 1840 шт., що складає 0,010823%. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Для
проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Ревізійна комісія
Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Права та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються законодавством,
Статутом Товариства, а також договором, що укладається з такою особою. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до
порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної
комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Член ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках,
передбачених законом. При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія перевіряє: 1)
достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у
бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до діючих правил та порядку; 4) дотримання Правлінням, Головою та
іншими членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та
проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів

Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий
стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів. Ревізійна комісія
відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства. Правління зобов'язане забезпечити ревізійній комісії доступ до інформації, необхідної для проведення
планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом. Рішення приймаються ревізійною комісією колегіально
простою більшістю голосів. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності
Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Позапланова (спеціальна)
перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням
Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги
сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Позапланова перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше десяти днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних
зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним
зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення
перевірки Ревізійною комісією. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
1. Посада.
Член ревiзiйної комiсiї
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.
Реуцька Оксана Федорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи.
4. Рік народження**.
1978
5. Освіта**.
Вища економiчна
6. Стаж роботи (років)**.
19
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.
ТОВ "Полiтрейд-iнвест" економіст
8. Дата набуття повноважень та термін, на який обрано.
13.08.2016 3 роки
9. Опис.
Посадова особа Реуцька О.Ф. винагороду вiд емiтента нi в якому виглядi не отримує. Непогашеної судимостi за посадовi та
корисливi злочини не має. Протягом 2017 року змін на посаді не відбвалось. Рiшенням позачергових Загальних зборів акцiонерiв
ПАТ "СК "Кремінь" 12.08.2016 р. обрано Реуцьку О.Ф. на посаду Член Ревізійної комісії ПАТ "СК "Кремінь" (протокол № 2 вiд
12.08.2016 р). Посадова особа приступила до виконання обов'язкiв з 13.08.2016 р. Cтрок, на який обрано особу - 3 роки. Загальний
трудовий стаж: 19 років. Іншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв - економiст, головний бухгалтер. На дату складання
звіту займає посаду головного бухгалтера в ПрАТ "ІФК" місцезнаходження: 03040, м. Київ, пр.-т Голосіївський, буд. 70. Володіє
акціями Товариства у кількості 1100 шт., що складає 0,006470%. Згоди на розкриття паспортних даних посадова особа не надала. Для
проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають ревізійну комісію. Ревізійна комісія
Товариства обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну
дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів. Права та обов'язки члена Ревізійної комісії визначаються законодавством,
Статутом Товариства, а також договором, що укладається з такою особою. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до
порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени ревізійної
комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом
дорадчого голосу. Член ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках,
передбачених законом. При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія перевіряє: 1)
достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового,
статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам; 3) своєчасність і правильність відображення у
бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до діючих правил та порядку; 4) дотримання Правлінням, Головою та
іншими членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та
проведення фінансових операцій від імені Товариства; 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями
Товариства; 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 7) використання коштів резервного та інших фондів
Товариства; 8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 10) фінансовий
стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів. Ревізійна комісія
відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні) перевірки фінансово-господарської
діяльності Товариства. Правління зобов'язане забезпечити ревізійній комісії доступ до інформації, необхідної для проведення
планової або позапланової перевірки, в межах, передбачених цим Статутом. Рішення приймаються ревізійною комісією колегіально
простою більшістю голосів. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності
Товариства за рік з метою надання Загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Позапланова (спеціальна)
перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням
Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги
сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Позапланова перевірка фінансово-господарської
діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше десяти днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних
зборів акціонерів, Наглядової ради або Правління. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним
зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення
перевірки Ревізійною комісією. Повноваження Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

Ідентифікаційний
код юридичної
особи

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості
іменні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова
Наглядової ради

Гарагуля Сергiй
Iванович

1698302

9.99001176471

1698302

0

0

0

Головний
бухгалтер, Член
правління

Боярченко Олена
Миколаївна

0

0

0

0

0

0

Голова правлiння

Кузьмiнов Олег
Васильович

0

0

0

0

0

0

Член правлiння фінансовий
директор

Федін Олег
Михайлович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Гарагуля Артем
Сергійович

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Ганцева Світлана
Василівна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Смик Наталія
Василівна

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Ашихмін Сергій
Володимирович

0

0

0

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Кузьмiнова Ольга
Iванiвна

800

0.00470588235

800

0

0

0

Голова ревiзiйної
комiсiї

Семенова Наталiя
Володимирiвна

1840

0.01082352941

1840

0

0

0

Член ревiзiйної
комiсiї

Реуцька Оксана
Федорiвна

1100

0.00647058824

1100

0

0

0

1702042

10.01201176471

1702042

0

0

0

Усього

прості на привілейовані
пред'явника
іменні

привілейовані
на
пред'явника

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних
акціонерних товариств)

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

32856284

03040 м. Київ м. Київ пр-т
Голосiївський 70, оф. 403

3187940

ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджмент" (ЗНВПIФ "КремiньIнвест")

32856284

03040 м. Київ м. Київ пр-т
Голосiївський, буд. 70, оф. 403

ПАТ "ЗНКIФ "Голден Вертекс Фонд"

36085513

ПАТ "ЗНIФ "Альтера Фiнанс-Фонд
Нерухомостi"

35689764

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний
код юридичної особи

ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджмент"(ЗНВПIФ "Альтера
Перший")

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

18.752588235294

3187940

0

3261488

19.185223529412

3261488

0

01021 м. Київ м. Київ вул.
Iнститутська, буд. 19Б

1743750

10.257352941176

1743750

0

01021 м. Київ м. Київ вул.
Iнститутська, буд. 19Б

1723600

10.138823529412

1723600

0

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

0

0

0

9916778

58.333988235294

9916778

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

0
Усього

Кількість за видами
акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

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

чергові

позачергові

X
27.04.2017
64.92
м. Київ "27" квiтня 2017 р. Мiсце проведення загальних зборiв: 03040, мiсто Київ, проспект Голосiївський, будинок 70,
офiс 410. Час проведення загальних зборiв: 11-00 годин. Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь
у загальних зборах: 21 квiтня 2017 р. Присутнi: уповноваженi представники акцiонерiв згiдно з даними реєстрацiї.
Вiдкрив Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" Голова Наглядової ради Гарагуля Сергiй Iванович. Доповiв
присутнiм, що Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення щодо проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв
iз визначенням дати i мiсця проведення, затверджено проект порядку денного, а згодом - порядок денний зборiв. Про
проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв власники акцiй не менше нiж за 30 днiв були повiдомленi персонально
поштовою кореспонденцiєю та особисто пiд розписку, а також зроблено загальне повiдомлення в Бюлетенi "Вiдомостi
НКЦПФР", тобто дотримана процедура скликання зборiв, визначена Законом України "Про акцiонернi товариства" та
Статутом Товариства. Склад тимчасової лiчильної комiсiї: Iванов Дмитро Сергiйович, Келембет Iрина Iгорiвна,
Боярченко Яна Олегiвна. Тимчасова лiчильна комiсiя була обрана на позачерговому засiданнi Наглядової Ради
Товариства, що вiдбулося 06.03.2017 р. (протокол позачергового засiдання Наглядової Ради № б/н вiд 06.03.2017 р.).
Реєстрацiйна комiсiя для проведення реєстрацiї акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв
Товариства 27 квiтня 2017 р., була обрана на позачерговому засiданнi Наглядової ради товариства 06.03.2017 р.
(протокол позачергового засiдання Наглядової Ради № б/н вiд 06.03.2017 р.). Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю
представникiв акцiонерiв на пiдставi перелiку за станом на 24 годину за 3 робочих днi до дати проведення загальних
зборiв, а саме за станом на 21 квiтня 2017 року. Надали слово головi реєстрацiйної комiсiї Боярченко Оленi Миколаївнi.
Слухали: голову реєстрацiйної комiсiї Боярченко О.М.: доповiла про результати реєстрацiї акцiонерiв та їх
представникiв на рiчних загальних зборах ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" згiдно зi зведеним облiковим реєстром власникiв
iменних цiнних паперiв ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" за станом на 21 квiтня 2017 року: 1) Статутний капiтал ПАТ "СК
"КРЕМIНЬ" становить 17000000,00 гривень, який подiлений на 17000000 штук простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 1,00 грн. 2) Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних
зборах - 84 особи. 3) Кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв станом на 21 квiтня 2017 року - 17 000 000 шт. 4)
Зареєстровано з правом голосу 7 уповноважених представникiв акцiонерiв, якi володiють у сукупностi 11 036 398 шт.
голосуючих акцiй, що складає 64,92% загальної кiлькостi голосуючих акцiй Товариства. У вiдповiдностi до ст. 41
Закону України "Про акцiонернi товариства" збори правомочнi приймати рiшення з усiх питань порядку денного.
Голова Наглядової ради Гарагуля Сергiй Iванович доповiв, що до проекту порядку денного Зборiв, який був
опублiкований та доведений кожному акцiонеру персональним повiдомленням у встановленi чинним законодавством
України та Статутом Товариства порядку та строки, змiн не надходило. Член тимчасової лiчильної комiсiї Келембет I.I.
роз'яснила акцiонерам, що одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань,
винесених на голосування на Зборах Товариства, крiм питання порядку денного № 10, рiшення з якого приймається
шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться за допомогою бюлетенiв, форма яких затверджена
рiшенням Наглядової ради (протокол вiд 14 квiтня 2017 року). Кожен з акцiонерiв при реєстрацiї отримав комплект
бюлетенiв для голосування з 1 по 11 питання порядку денного. Пiсля оголошення проекту рiшення з вiдповiдного
питання порядку денного кожен з присутнiх акцiонерiв (представникiв) повинен поставити вiдповiдну вiдмiтку (")
проти обраного ним варiанта голосування ("за", "проти", "утримався"), решту варiантiв - перекреслити ( ), а у випадку
кумулятивного голосування - вiддати/розподiлити голоси одному/кiльком кандидатам на посади в органах Товариства
та передати свiй бюлетень до Лiчильної комiсiї для пiдведення результатiв голосування з вiдповiдного питання
порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути пiдписаний голосуючим. При недотриманнi цiєї умови бюлетень буде
визнано недiйсним, i вiн не буде враховуватися при пiдрахунку голосiв. ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 1. Обрання членiв
лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 2. Обрання головуючого i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства. 3. Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. 4. Звiт
Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк. 5. Звiт та висновки Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 7. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 рiк. 8.
Попереднє схвалення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких
правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 9.
Про звiльнення членiв Наглядової ради Товариства. 10. Про обрання членiв Наглядової ради Товариства. 11. Про
затвердження умов цивiльно-правових/трудових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 1.Слухали: з першого питання порядку денного "Обрання членiв лiчильної
комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв" Голову Наглядової ради Гарагулю Сергiя Iвановича, який запропонував обрати
лiчильну комiсiю ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" у наступному складi: Iванов Дмитро Сергiйович, Келембет Iрина Iгорiвна,
Боярченко Яна Олегiвна. Проект рiшення: для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на рiчних Загальних зборах
акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь" обрати лiчильну комiсiю ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" у наступному складi: Iванов Дмитро
Сергiйович, Келембет Iрина Iгорiвна, Боярченко Яна Олегiвна. Визначити, що повноваження зазначених осiб
припиняються з моменту складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих рiчних Загальних
зборах акцiонерiв. Проект рiшення виноситься на голосування. Проводиться голосування з використанням бюлетеня
№ 1. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля
голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0
голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0%
вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами
голосування прийняте рiшення: для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв
ПАТ "СК "Кремiнь" обрати лiчильну комiсiю ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" у наступному складi: Iванов Дмитро Сергiйович,
Келембет Iрина Iгорiвна, Боярченко Яна Олегiвна. Визначити, що повноваження зазначених осiб припиняються з
моменту складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 2.
Слухали: з другого питання порядку денного "Обрання головуючого i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв
Товариства" Голову Наглядової ради Гарагулю Сергiя Iвановича, який запропонував обрати головуючим рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Мельниченка Олександра Юрiйовича, секретарем - Ганцеву Свiтлану
Василiвну. Проект рiшення: обрати головуючим рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Мельниченка
Олександра Юрiйовича, секретарем - Ганцеву Свiтлану Василiвну. Проект рiшення виноситься на голосування.
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 2. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть
бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй
акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать
присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на
Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз

визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення: обрати головуючим
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Мельниченка Олександра Юрiйовича, секретарем - Ганцеву Свiтлану
Василiвну. 3. Слухали з третього питання порядку денного "Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2016 рiк" голову правлiння Кузьмiнова О.В., який доповiв присутнiм про результати
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" за 2016 рiк. Проект рiшення: визнати роботу Правлiння
Товариства за 2016 рiк задовiльною. Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на
голосування. Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 3. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7
шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100%
голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,
що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать
присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у
зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення: визнати
роботу Правлiння Товариства за 2016 рiк задовiльною. Затвердити звiт Правлiння за 2016 рiк. 4. Слухали з четвертого
питання порядку денного "Звiт Наглядової ради Товариства за результатами дiяльностi за 2016 рiк" голову Наглядової
ради Товариства Гарагулю С.I., який доповiв присутнiм про результати дiяльностi наглядової ради ПАТ "СК
"КРЕМIНЬ" за 2016 рiк. Проект рiшення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Проводиться голосування з
використанням бюлетеня № 4. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд
акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у
зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0
голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних
недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.
За результатами голосування прийняте рiшення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2016 рiк задовiльною.
Затвердити звiт Наглядової ради за 2016 рiк. 5. Слухали з п'ятого питання порядку денного "Звiт та висновки Ревiзора
Товариства за 2016 рiк" Голова ревiзiйної комiсiї Товариства Семенова Наталiя Володимирiвна доповiла присутнiм про
результати ревiзiйної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення:
затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СК
"КРЕМIНЬ" за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Проводиться голосування з використанням
бюлетеня № 5. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв
пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0
голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних
недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.
За результатами голосування прийняте рiшення: затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "СК "КРЕМIНЬ" за 2016 рiк. 6. Слухали з шостого питання порядку денного
"Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк" головуючого зборiв Мельниченка А.Ю., який запропонував
присутнiм акцiонерам затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення: затвердити рiчний
фiнансовий звiт Товариства за 2016 рiк. Проект рiшення виноситься на голосування. Проводиться голосування з
використанням бюлетеня № 6. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд
акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у
зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0
голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних
недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.
За результатами голосування прийняте рiшення: затвердити рiчний фiнансовий звiт Товариства за 2016 рiк. 7. Слухали
з сьомого питання порядку денного "Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2016 рiк" головуючого зборiв
Мельниченка А.Ю., який зазначив, що за пiдсумками 2016 року дiяльнiсть Товариства була збитковою, у зв'язку з цим
запропонував не проводити розподiл прибутку, а покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв.
Проект рiшення: з урахуванням збитковостi дiяльностi Товариства за пiдсумками 2016 року розподiл прибутку не
проводити, а покриття збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв. Проект рiшення виноситься на
голосування. Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 7. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7
шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100%
голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв,
що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать
присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у
зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення: з
урахуванням збитковостi дiяльностi Товариства за пiдсумками 2016 року розподiл прибутку не проводити, а покриття
збиткiв здiйснити за рахунок доходiв наступних перiодiв. 8. Слухали з восьмого питання порядку денного "Попереднє
схвалення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв,
перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства" головуючого
зборiв Мельниченка А.Ю., який доповiв, що вiдповiдно до абзацiв 2, 3 ч.2 ст.70 Закону рiшення про надання згоди на
вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує
25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства,
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками
голосуючих з цього питання акцiй; рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть
майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх
загальної кiлькостi. Також, згiдно з ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборiв неможливо визначити, якi значнi
правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, Збори можуть прийняти рiшення про
попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi.
У процесi дiяльностi Товариства виникають ситуацiї, коли необхiдно укласти договори, якi пiдпадають пiд критерiї,
визначенi в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартiсть яких становить 25 або 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а визначити такi договори на даний час неможливо, до того ж
проведення Зборiв стосовно погодження кожного значного правочину є недоцiльним та вимагає значних затрат часу та
коштiв. Проект рiшення: попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом року у ходi поточної
господарської дiяльностi значних правочинiв наступного характеру: договорiв купiвлi-продажу, страхування,
перестрахування, поставки, мiни, дарування, всiх видiв найму (оренди), лiзингу, позички, пiдряду, надання будь-яких
послуг, доручення, комiсiї, управлiння майном, договорiв позики, кредитних договорiв, договорiв банкiвського вкладу
iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких договорiв 1 125 000 000,00 (один мiльярд сто двадцять п'ять
мiльйонiв) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому
ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними фiнансової
звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Проект рiшення виноситься на голосування.
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 8. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть
бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй

акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать
присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на
Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз
визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення: попередньо надати згоду
на вчинення Товариством протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi значних правочинiв наступного
характеру: договорiв купiвлi-продажу, страхування, перестрахування, поставки, мiни, дарування, всiх видiв найму
(оренди), лiзингу, позички, пiдряду, надання будь-яких послуг, доручення, комiсiї, управлiння майном, договорiв
позики, кредитних договорiв, договорiв банкiвського вкладу iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких
договорiв 1 125 000 000,00 (один мiльярд сто двадцять п'ять мiльйонiв) гривень, при цьому вчинення значного
правочину є чинним незалежно вiд збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/
зменшення вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi, а також можливих коливань курсу гривнi до
iноземних валют. 9. Слухали з дев'ятого питання порядку денного "Про звiльнення членiв Наглядової ради Товариства"
головуючого зборiв Мельниченка А.Ю., який запропонував припинити з 27.04.2017 р. повноваження членiв Наглядової
ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради Товариства Гарагулi Сергiя Iвановича, членiв Наглядової ради
Товариства Смик Наталiї Василiвни, Ашихмiна Сергiя Володимировича, Ганцевої Свiтлани Василiвни, Гарагулi
Артема Сергiйовича. Проект рiшення: припинити з 27.04.2017 р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а
саме Голови Наглядової ради Товариства Гарагулi Сергiя Iвановича, членiв Наглядової ради Товариства Смик Наталiї
Василiвни, Ашихмiна Сергiя Володимировича, Ганцевої Свiтлани Василiвни, Гарагулi Артема Сергiйовича. Проект
рiшення виноситься на голосування. Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 9. Результати
голосування: Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За"
- 11036398 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд
загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi
голосiв, що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не
були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте
рiшення: припинити з 27.04.2017 р. повноваження членiв Наглядової ради Товариства, а саме Голови Наглядової ради
Товариства Гарагулi Сергiя Iвановича, членiв Наглядової ради Товариства Смик Наталiї Василiвни, Ашихмiна Сергiя
Володимировича, Ганцевої Свiтлани Василiвни, Гарагулi Артема Сергiйовича. 10. Слухали з десятого питання порядку
денного "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" головуючого зборiв Мельниченка О.Ю., який запропонував
обрати строком до наступних рiчних зборiв Товариства членами Наглядової ради Гарагулю Сергiя Iвановича, Смик
Наталiю Василiвну, Ашихмiна Сергiя Володимировича, Ганцеву Свiтлану Василiвну, Гарагулю Артема Сергiйовича з
27.04.2017 р. Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 10. Результати голосування: Надано бюлетенiв - 7
шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. № ПIБ або назва кандидата до складу
Наглядової ради Кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидата 1. Гарагуля Сергiй Iванович "за" - 11036398 2. Смик Наталiя
Василiвна "за" - 11036398 3. Ашихмiн Сергiй Володимирович "за" - 11036398 4. Ганцева Свiтлана Василiвна "за" 11036398 5. Гарагуля Артем Сергiйович "за" - 11036398 Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi
- 0 голосiв. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз
визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення: Обрати строком до
наступних рiчних зборiв Товариства членами Наглядової ради Гарагулю Сергiя Iвановича, Смик Наталiю Василiвну,
Ашихмiна Сергiя Володимировича, Ганцеву Свiтлану Василiвну, Гарагулю Артема Сергiйовича з 27.04.2017 р. 11.
Слухали з одинадцятого питання порядку денного "Про затвердження умов цивiльно-правових/трудових договорiв
(контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства" Мельниченка О.Ю., який запропонував затвердити умови
цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства i визначити Голову правлiння Кузьмiнова О.В.
особою, уповноваженою вiд iменi Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради
згiдно зi Статутом Товариства. Проект рiшення: затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової
ради Товариства i визначити Голову правлiння Кузьмiнова О.В. особою, уповноваженою вiд iменi Товариства на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради згiдно зi Статутом Товариства. Проект рiшення
виноситься на голосування. Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 11. Результати голосування:
Надано бюлетенiв - 7 шт. Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 7 шт. "За" - 11036398
голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах "Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної
кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах. "Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв,
що належать присутнiм на Зборах. Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт. Кiлькiсть голосiв, якi не були
врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. За результатами голосування прийняте рiшення:
затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства i визначити Голову правлiння
Кузьмiнова О.В. особою, уповноваженою вiд iменi Товариства на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової ради згiдно зi Статутом Товариства.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізічної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33913531

Місцезнаходження

03040 УКРАЇНА д/н м. Київ пр-т Голосіївський, буд 70

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4252
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

29.01.2009

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

ТОВ "Донконсалтаудит" надає Товариству аудиторськi послуги на пiдставi договору. Свiдоцтво
про внесення до реєстру №4252, рiшення Аудиторської палати України №198/2 вiд 29.01.2009
р. Термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 30.01.2019 р. рiшенням Аудиторської палати вiд
30.01.2014 р. № 288/3. Зовнiшня перевiрка системи контролю якостi аудиторських послуг:
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi №0456, видане рiшенням АПУ вiд
27.03.2014р. № 291/4.

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

Приватне акцiонерне товариство "Альтера Фiнанс"

Організаційно-правова форма

Приватне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30702104

Місцезнаходження

03040 УКРАЇНА д/н м. Київ пр-т Голосіївський, буд 70, кімн 405

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності рішеня №1044
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.10.2016

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме
депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв

Опис

ПрАТ "Альтера Фiнанс" надає Товариству послуги зберiгача цiнних паперiв на пiдставi
договору.

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

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 УКРАЇНА д/н м. Київ ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ, будинок 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Правила ЦД № 2002
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

Провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Опис

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" обслуговує випуск акцiй Товариства на пiдставi
договору.

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

Публічне акціонерне товариство "Інвестиційно фінансовий консалтинг"

Організаційно-правова форма

Публiчне акцiонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33792667

Місцезнаходження

03040 УКРАЇНА д/н м. Київ пр-т Голосіївський, буд. 70

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ

д/н

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

д/н

Факс

д/н

Вид діяльності

Діяльність у сфері права

Опис

Особа ПАТ "ІФК" надає особі ПАТ "СК "Кремінь" інформаційно-консультаціні послуг згідно
договору та послуги суборенди приміщення, згідно до договору суборенди

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

05.05.2017

2

3

4

39/1/2017

Нацыональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

UA4000077499

Опис

Тип цінного
паперу

5

Загальна
Форма
Номінальна Кількість
номінальна
існування та
вартість
акцій
вартість
форма випуску акцій (грн.) (штук)
(грн.)
6

Акція проста
Бездокументарнi
бездокументарна
iменнi
іменна

7

30.00

8

9

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)
10

17000000 510000000.00 100.000000000000

У звiтному роцi дійснювалась торгiвля цiнними паперами на внутрiшнiх ринках Україна, а саме на ФБ "Іннекс"; лiстинг/делiстинг
цiнних паперiв на фондових бiржах не проводився; додаткового випуску акцiй не було. Викуп та додаткова емiсiя цiнних паперiв
протягом звiтного року не вiдбувались. Всi акцiї розповсюдженi та оплаченi. Спосіб розмiщення - розмiщення мiж засновниками
товариства. Акцiї товариства у 2010 роцi були переведенi у бездокументарну форму iснування. Протоколом позачергових загальних
зборів акціонерів ПАТ "СК "Кремінь" від 12.08.2016 року було прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства
шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) на 493 000
000,00 грн. до 510 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2017 року НКЦПФР зареєструвала випуск акцій та видала Товариству свідоцтво
про реєстрацію випуску акцій №39/1/2017 від 05.05.2017. Таким чином попереднє свідоцтво №391/1/10 від 10.06.2010 року
вважається таким, що втратило чинність.

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Товариство створено 3 жовтня 1996 року в місті Кременчук Полтавської області. В 2001 році акціонерами Товариства прийнято
рішення перевести центральний офіс до міста Донецьк. У 2011 роцi Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь"
змiнило найменування на Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь" у зв`язку iз приведенням у вiдповiднiсть до
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". У 2012 році центральний офіс Товариства перереєструвався до міста Київ. В
2015 році під час позачергових загальних зборів акціонерів було прийнято рішення змінити тип та найменування
Товариства(протокол №2 від 06.07.2015) з Прат " СК "КРЕМІНЬ" на ПАТ "СК "Кремінь"
Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "Кремінь" від 12.08.2016 року було прийнято рішення про
збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного
капіталу прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн. до 510 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2017 року НКЦПФР зареєструвала
випуск акцій та видала Товариству свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №39/1/2017 від 05.05.2017 року.
За звiтний рiк злиття, подiлу, приєднання, видiлу в товариствi не вiдбувалось.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із
зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно
до попередніх звітних періодів
Органiзацiйна структура - публiчне акцiонерне товариство. В Товариствi створенi наступнi органи управлiння i контролю: - Загальнi
збори акцiонерiв; - Наглядова рада; - Правління товариства; - Ревізіонна комісія. Вищим органом управління Товариства є Загальні
збори акціонерів Товариства. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах
компетенції контролює та регулює діяльність Правління. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює
управління його поточною діяльністю. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства була обрана
Ревізійна комісія у складі трьох осіб, яка відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові (спеціальні)
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Дочiрнiх пiдприємств ПАТ "СК "Кремінь" не має. ПАТ "СК "Кремінь" має
три філії: Київська філія ПАТ "СК "Кремінь", розташована за адресою: м. Київ, вул. Інститутска, буд. 19Б, кімн.33; Дніпропетровська
філія ПАТ "СК "Кремінь", розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Сімферопольська, буд. 17, кімн 719; Алчевська філія
ПАТ "СК "Кремінь", розташованаза адресою: м.Алчевськ, вул. Менжинського, буд.7. Фiлiї безпосередньо пiдпорядковуються
головному офiсу, не є самостiйними юридичними особами та дiють у вiдповiдностi до Положень, затверджених Загальними зборами
акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь"
В 2017 році не відбулись змiни в органiзацiйнiй структурi у порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників
та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу
(дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення
або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня
кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) - 50 Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi
працюють за сумiсництвом (осiб) - 2 Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) 8 Фонд оплати працi - 5 820 тис.грн. У порiвняннi з 2016 роком фонд оплати працi збільшився на 970 тис. грн. Кадрова програма
пiдприємства як i ранiше направлена на постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв. Пiдприємство вiддає перевагу
працiвникам з вищою освiтою пiд час прийому на роботу. Програми по розвитку персоналу включають в себе вiдвiдування
конференцiй, семiнарiв. Пiдприємство приймає на роботу молодих спецiалiстiв. У 2017 роцi працiвники Товариства приймали участь
у семiнарах, повязаних iз страхуванням, фінансовим моніторингом, а також семiнарах, пов'язаних з новинами законодавства у сферi
бухгалтерського облiку страхових компаній. Працiвникам заохочується iнiцiативнiсть та енергiйнiсть.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис
діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких об`єднань пiдприємств. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються
сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному
виду спільної діяльності
Товариство не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями. Змiн протягом звiтного року не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих
пропозицій
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб Товариство не отримувало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки
вартості фінансових інвестицій тощо)
В 2017 роцi облiкова полiтика здiйснювалась вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi" вiд 16.07.99р. № 996-ХIV та Закону України "Про страхування" та наказу про облiкову полiтику. Фiнансова звiтнiсть
Товариства, бухгалтерський та податковий облiк вiдповiдають нормам чинного законодавства, Мiжнародним стандартам фiнансової
звiтностi (МСФЗ), податкового законодавства. Бухгалтерська, податкова та iнша фiнансова звiтнiсть виконуються iз забезпеченням
єдиних методологiчних засад, забезпечується складання i надання звiтностi у встановленi строки згiдно наказу Товариства "Про
облiкову полiтику". При вiдображеннi господарських операцiй використовується робочий План рахункiв. Облiкова полiтика Компанiї
- це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi
впливають на фiнансовий стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних документах
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг, Міжнародних стандартів фінансової звітності та рiшеннях керiвництва
Компанiї. Органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку у товариствi здiйснює бухгалтерський вiддiл на чолi з головним
бухгалтером. Бухгалтерський облiк ведеться у вiдповiдностi з Планом рахункiв першого, другого та третього порядкiв вiд 30.11.99р.
№291 зi змiнами згiдно Наказу МФУ вiд 9.12.2011р. №1591 i розробленим на його пiдставi робочим планом рахункiв.
Бухгалтерський облiк ведеться по журнально-ордернiй формi з використанням комп'ютерної програми "Пiдприємство 1С"

Для пiдтвердження достовiрностi фiнансової звiтностi щорiчно проводяться перевiрки незалежним аудитором. Нарахування
амортизацiї Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв вважати об'єкт основних засобiв. Нарахування
амортизацiї на основнi засоби здiйснювати пооб'єктно вiдповiдно до податкових норм. Лiквiдацiйну вартiсть об'єктiв основних
фондiв визначати на пiдставi звiту суб'єкта оцiночної дiяльностi, складеного вiдповiдно до норм статуту та рiшень загальних зборiв
Пiдприємства. Переоцiнку з залученням суб'єкта оцiночної дiяльностi основних засобiв робити, якщо їх залишкова вартiсть бiльше
нiж на 10% ринкової вартостi на останню звiтну дату складання балансу Пiдприємства та якщо постає питання про прийняття
рiшення про вчинення значного правочину. Амортизацiю нематерiального активу визначати за кожним об'єктом окремо у момент
його зарахування на баланс, виходячи з термiну корисного використання та вiдповiдно до податкових норм. Метод оцiнки вартостi
запасiв Застосовувати перiодичну, але не рiдше одного разу на мiсяць, кiлькiсно-грошову оцiнку залишку запасiв. При складаннi
балансу здiйснювати оцiнку запасiв i вiдображати в бухгалтерському облiку та звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною
вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї (за фактом останньої реалiзацiї*). Транспортно-заготiвельнi витрати, що входять до
первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату, безпосередньо включаються в собiвартiсть запасiв. Облiк iнших витрат, що входять до
первiсної вартостi запасiв, придбаних за плату, щомiсяця вiдносяться на вартiсть придбаних запасiв; Оцiнку запасiв при вiдпуску у
виробництво або iншому вибуттi здiйснювати в бухгалтерському облiку та звiтностi наступним чином: o матерiалiв (за видами та
групами) - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв (ФIФО); o товарiв у гуртовiй (оптовiй) торгiвлi - за
iдентифiкованою собiвартiстю.
Доходи
Доходи вiд страхової дiяльностi та вiд перестрахування облiковуються у вiдповiдностi до МСФЗ 4 «Страховi контракти».
До складу доходiв вiд реалiзацiї страхових послуг включаються:
- заробленi страховi премiї, в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що минули цiлком або частково
на звiтну дату;
- комiсiйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
- комiсiйна винагорода за надання послуг для iнших страховикiв (посередницька дiяльнiсть щодо укладання договорiв страхування
iнших страховикiв, послуги щодо врегулювання страхових подiй за договорами страхування iнших страховикiв);
- частки страхових сум i страхових вiдшкодувань, сплаченi перестраховиками;
- суми, належнi до отримання за правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток;
- повернутi суми з централiзованих страхових резервних фондiв;
- результат змiни резервiв, iнших, нiж РНЗП.
Облiк доходiв (страховi платежi, зароблена премiя) ведеться окремо за прямими укладеними договорами страхування та за
прийнятими в перестрахування. Аналiтичний облiк страхових платежiв здiйснювати за правилами страхування Компанiї та
страхувальниками в розрiзi дирекцiй.
Порядок вiдображення в облiку доходiв звiтного перiоду за укладеними договорами страхування залежить вiд визначених договором
страхування умов, набрання чинностi та сплати страхувальником страхових платежiв.
Тарифи, зазначенi в договорi страхування в цiлях бухгалтерського облiку вважаються справедливими. Всi страховi продукти
Компанiї, якi перелiченi в Законi України «Про страхування» та на якi Компанiя має лiцензiю, вважаються ризиковими договорами
страхування.
Iншi доходи Компанiї облiковуються у вiдповiдностi до МСФО 18 «Дохiд».
Iншi доходи визнаються за справедливою вартiстю за датою складення акта або iншого документа, оформленого вiдповiдно до вимог
чинного законодавства, який пiдтверджує виконання робiт або надання послуг.
Перерахунок iноземних валют
Операцiйна валюта та валюта представлення звiтностi
Об’єкти, включенi до фiнансової звiтностi Товариства, вимiрюються з використанням валюти первинного економiчного середовища,
у якому функцiонує компанiя ("операцiйна валюта"). Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, яка є операцiйною валютою та
валютою представлення звiтностi Товариства.
Операцiї та баланси
Операцiї в iноземних валютах перераховуються в операцiйну валюту за курсами обмiну валют, якi є домiнуючими на дати вчинення
операцiй. Прибутки та збитки в iноземних валютах, що виникли внаслiдок виконання таких операцiй, а також в результатi
перерахунку вартостi грошових активiв та пасивiв, номiнованих в iноземних валютах, за курсами обмiну валют, що склалися
наприкiнцi року (промiжного перiоду), вiдображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiзницi з фiнансових активiв, наявних
для продажу, вiдображається в iншому сукупному прибутку, i далi включається до ринкової вартостi резерву в капiталi.
Оподаткування
Поточний податок на прибуток розраховується вiдповiдно до законодавства за ставками з податку на прибуток, якi дiяли станом на
звiтну дату.
Витрати Товариства визнаються i нараховуються вiдповiдно до вимог III Податкового кодексу України. Витрати визнаються на
пiдставi первинних документiв, що пiдтверджують факт здiйснення витрат.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше
відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні
ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі
продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін;
про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення
ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які
використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку
галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його
становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани
розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків
у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті
країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;
ПАТ "СК "Кремiнь" є унiверсальною страховою компанiєю, що надає страховi послуги з ризикових видiв страхування та провадить
свою дiяльнiсть на страховому ринку України. За рахунок цього виду дiяльностi емiтент отримує дохiд. Вiд сезону дiяльнiсть
Товариства не залежить. Експорту немає. Основнi ринки збуту - Київ та Київська область. Дiяльнiсть Компанiї тiсно пов'язана iз
невизначеностями та ризиками. Основнi види ризикiв, що виникають у дiяльностi Компанiї подiляються на: - Страховi, що
безпосередньо виникають при проведеннi страхування: андерайтинговий ризик, ризик недостатностi резервiв, ризик катастроф; Фiнансовi: ризик лiквiдностi, кредитний ризик, валютний ризик, ринковий ризик, ризик процентної ставки; - Операцiйнi: ризик ITсистем, ризик безпеки, ризик контролю; функцiональнi ризики (юридичнi, шахрайства), кадровий ризик; - Стратегiчнi: ризик

стратегiчного планування та реалiзацiї стратегiї, iнвестицiйний ризик; - Iншi: ризики, пов'язанi iз зовнiшнiми чинниками, ризик
втрати вартостi бренду, системний ризик та iн.. Для зниження ризикiв в ПрАТ "СК "Кремiнь" застосовуються такi прийоми, як: диверсифiкованiсть; - запит (придбання) додаткової iнформацiї; - лiмiтування. Компанiя контролює страховi ризики шляхом: стратегiї андерайтингу та активного монiторингу ризику; - укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Дiяльнiсть Компанiї з
перестрахування здiйснюється централiзовано. Компанiя прагне диверсифiкувати дiяльнiсть, використовуючи як договори
облiгаторного так i факультативного перестрахування, укладаючи їх iз перестраховиками, що мають високий рейтинг надiйностi; оцiнки резервiв. При розрахунках вартостi резервiв Компанiя використовує комбiнованi методи розрахункiв, що грунтуються на
коефiцiєнтi збитковостi та розрахунках реального досвiду виплат вiдшкодувань. Конкурентами Товариства є безлiч страхових
компаній, що займаються дiяльнiстю у сферi страхування. Чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (послуг): у 2017 роцi цей
показник склав 291 580 тис. грн.
Прiоритетним напрямком дiяльностi страховика в 2017 р. було добровiльне страхування фінансових ризиків, добровільне
страхування майна та вогневих ризиків, добровільне страхування вантажів та багажу. Страхова дiяльнiсть за всiма видами
страхування за 2017 рiк була прибутковою.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або
придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або
інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування
За останнi п'ять рокiв в складi активiв Товариства вiдбулися наступнi змiни: - первiсна вартiсть основних засобiв збільшилась в
порiвняннi з 2012 роком на 1 158,5 тис. грн. - вкадення в довгострокові фiнансовi iнвестицiї в порiвняннi з 2012 роком зменшились
на 37 744,7 тис. грн.
Товариство не планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з господарською діяльністю.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членамивиконавчого органу, афілійованими особами,
зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони
правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми
правочину та за необхідності інша інформація
Протягом звiтного перiоду значних правочинiв з власниками iстотної участi ПАТ "СК "КРЕМІНЬ", членами наглядової ради або
членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, відокремленими підрозділами не вiдбувалось.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них;
виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів.
Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми
видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та
очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з
урахуванням економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi
основних засобiв самостiйно встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї,
морального зносу, iнших факторiв.
Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично
проводиться профiлактика, поточний ремонт.
Первiсна вартiсть основних засобiв по групам на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.: Будинки, споруди, перед. пристрої - 7643;
Транспортнi засоби - 180,6; Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 1071,9; Малоцiннi необ. матер. активи - 0. Разом 8895,6 тис. грн.
Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 0,42%, транспортнi засоби - 100%, iнструменти,
прилади, iнвентар - 82,57%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 100%, машини
та обладнання - 100%, транспортнi засоби - 100%, iншi - 100%. Основних засобiв невиробничого призначення у Товариства немає.
ПАТ "СК "Кремiнь" застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що протягом звiтного перiоду не
змiнювалося.
Нараховано амортизацiї на основнi засоби за 2017 рiк на суму 161 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi
обумовленi лише їх рухом. Переоцiнки основних засобiв у звiтному роцi не було. Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму
89 тис. грн., з них: * iнструменти, прилади, меблi - 89 тис. грн. У звiтному роцi вибуло основних засобiв на суму 0 тис. грн. Основних
засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, призначених для
продажу в Товариства немає. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. Основні засоби, передані в
оренду в 2017 році відсутні. Одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв у Товариства немає.
Фiлiї ПрАТ "СК "Кремiнь" розмiщенi в орендованих примiщеннях. Склад основних засобiв обумовлений специфiкою дiяльностi. Це
переважно офiснi меблi, офiсне обладнання, обчислювальна технiка, автомобiльний транспорт, засоби зв'язку тощо. Основнi засоби
використовуються для надання страхових послуг в мiсцях розташування головного офiсу та фiлiй Компанiї. З метою пiдвищення
ефективностi процесу надання страхових послуг, зменшення часу на опрацювання даних страхових договорiв, удосконалення
процесу облiку результатiв дiяльностi в Компанiї проводиться робота щодо впровадження передових IТ-технологiй.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Для Товариства дуже важливою проблемою є несплатоспроможнiсть замовникiв, нестабiльнiсть законодавства України. Можливi
фактори ризкiв в господарськiй дiяльностi пiдприємства: - нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi; - зростання цiн на
енергоносiї; - зростання рiвня iнфляцiї; - можливi змiни в кредитно-грошовiй полiтицi держави; - недолiки податкового
законодавства i iнших норм, регулюючих пiдприємницьку дiяльнiсть; - форс - мажорнi обставини. Тобто, вiд законодавчих та
економiчних обмежень висока ступень залежностi дiяльностi Товариства. На сьогоднiшнiй день загрози банкрутству пiдприємства не
iснує, конфлiкту iнтересiв в керiвництвi немає. ПАТ "СК "Кремiнь" здiйснює свою дiяльнiсть у правовому середовищi, що
регулюється нормативно-правовими актами України та документами iнших держав, ратифiкованими на територiї України.
Вiдповiдно змiна нормативних та законодавчих актiв безпосередньо впливає на дiяльнiсть Компанiї. До нормативно-законодавчих
документiв, змiни в яких в першу чергу впливають/можуть вплинути на дiяльнiсть Компанiї, зокрема належать: - Закон України "Про
страхування"; - Закон України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг"; - Податковий кодекс
України; - Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України, якими встановлюються порядок та правила проведення обов'язкового
страхування; - Нормативнi акти Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України; - та iншi. Ключовими
причинами розвитку тенденцiй на страховому ринку були: зменшення банками обсягiв кредитування населення; стагнацiя ринку

нерухомостi та iпотечного кредитування; недовiра до страхової галузi з боку фiзичних осiб, пов'язана з питаннями врегулювання
збиткiв та з досить низьким рiвнем розкриття iнформацiї про дiяльнiсть страхових компанiй. За таких тенденцiй розвитку страхового
ринку багато страхових компанiй змушенi були вдатися до демпiнгу, як за рахунок зниження страхових тарифiв, так i за рахунок
пiдвищення рiвня комiсiйних винагород.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, у 2017 році було застосовано до
Товариства захід впливу у вигляді штрафу. Головним управлінням ДФС у м. Києві у 2017 році було застосовано до Товариства захід
впливу у вигляді штрафу.
Всі штрафи, які було накладено на ПАТ "СК "Кремінь", сплачено вчасно.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі
шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
В основi формування полiтики фiнансування дiяльностi ПАТ СК "Кремінь" полягає система бюджетування. Щороку, на загальних
зборах акцiонерiв затверджується фiнансовий план Компанiї. Доходну частину формує рiчний план страхових надходжень. Обсяги
страхових надходжень плануються, виходячи iз статистичних даних за минулi роки, загальних темпiв росту та розвитку Компанiї,
сегменту ринку, якого планує досягти Компанiя. Витратна частина розраховується в межах затверджених нормативiв i формується iз
прямих, загально страхових витрат. Основною передумовою є перевищення рiвня доходiв над витратами та отримання прибутку. За
рiшенням Загальних Зборiв Акцiонерiв отриманий прибуток розподiляється наступним чином: - на розвиток компанiї.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та
очікувані прибутки від виконання цих договорів
За станом на 31.12.2017 р. ПАТ "СК "Кремiнь" не має укладених, але ще не виконаних договорiв.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення
фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Планується подальше продовження та удосконалення дiяльностi товариства у сферi страхування та перестрахування. На даний час
очiкуваний прибуток на наступний рiк розрахувати неможливо з причини несформованого портфелю замовлень. На 2018 рiк
визначенi такi основнi стратегiчнi цiлi ПАТ "СК "Кремiнь": - забезпечення прибуткової та ефективної дiяльностi Компанiї; збiльшення обсягiв страхових надходжень на 10% в умовах стриманого росту класичного страхового ринку; - збереження позицiї
провiдної компанiї страхового ринку України. З метою досягнення стратегiчних цiлей ПАТ "СК "Кремiнь", дiяльнiсть Правлiння
Компанiї у 2018 роцi буде зосереджено на таких основних напрямках: Маркетинг i продаж: розширення клiєнтської бази Компанiї за
рахунок активної роботи з наявними та потенцiйними клiєнтами (робота з Топ-1000 компанiями, активiзацiя роботи з малим та
середнiм бiзнесом, тощо); розробка i вдосконалення страхових продуктiв та програм страхування, враховуючи потреби клiєнтських
сегментiв та збутової мережi; активний розвиток власних каналiв продажу - агентського, офiсного каналiв та iнтернет-каналу;
подальший розвиток проекту "Добровiльне медичне страхування", як iнструменту комплексного страхування великого та середнього
бiзнесу; активне просування роздрiбних страхових продуктiв; пiдвищення якостi страхового портфелю Компанiї за рахунок
прiоритетного розвитку "немоторних" видiв страхування; побудова та впровадження нової персонiфiкованої системи мотивацiї
продавцiв страхових послуг, направленої на збiльшення продажу страхових продуктiв; пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв i
полiпшення клiєнтського сервiсу; участь у державних, галузевих та регiональних страхових програмах." Удосконалення системи
управлiння, оптимiзацiя бiзнес-процесiв: завершення основного етапу процесу централiзацiї бек-офiсних функцiй - наявнiсть єдиної
страхової бази та робота в єдиному балансi; оптимiзацiя дiяльностi, органiзацiйної структури та чисельностi штатних працiвникiв
регiональної мережi за рахунок централiзацiї пiдтримуючих функцiй та концентрацiї зусиль фiлiй Компанiї на реалiзацiї страхових
послуг; посилення контролю за дiяльнiстю ПАТ "СК "Кремiнь", зниження операцiйних ризикiв за рахунок централiзацiї функцiй та
впровадження нових IТ-технологiй" У 2018 роцi у своїй дiяльностi ПАТ "СК "Кремiнь" буде керуватися стратегiєю збереження
провiдних ринкових позицiй на страховому ринку та забезпечення ефективної роботи Компанiї шляхом збiльшення страхових
надходжень, нарощування клiєнтської бази Компанiї, удосконалювання страхових продуктiв та програм страхування вiдповiдно до
потреб клiєнтських сегментiв; пiдвищення рiвня та якостi запропонованих страхових послуг, розвитку збутової мережi, збiльшуючи
при цьому рентабельнiсть страхових операцiй, пiдвищуючи рiвень керованостi, мобiльностi та транспорентностi ПАТ "СК
"Кремiнь".
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
За звiтний перiод дослiджень та розробок не проводилось, полiтикою пiдприємства витрати на дослiдження та розробку на 2018 рiк
не передбачаються.У своїй дiяльностi ПАТ "СК "Кремiнь" придiляє увагу маркетинговим дослiдженням. Компанiя використовує
ранiше розроблену власну систему збору та аналiзу маркетингової iнформацiї. Компанiя особливу увагу придiляє дослiдженню
розвитку економiки країни, вiтчизняного страхового ринку, його основних тенденцiй та перспектив розвитку, вивченню попиту та
пропозицiї страхових послуг, споживацьких вподобань, чинникiв, що визначають напрямок розвитку ринку. Компанiєю проводиться
сегментацiя страхового ринку та дослiдження окремих ринкових сегментiв: автострахування, страхування нерухомостi, будiвельномонтажних ризикiв, особисте страхування (страхування вiд нещасного випадку та медичне страхування), страхування вантажiв,
страхування вiдповiдальностi та iнше. Важливим напрямком дослiджень, якi проводить товариство, є дослiдження конкурентного
середовища, ринкових позицiй компанiй-конкурентiв, їх продуктового ряду, каналiв продажу, рекламної активностi, тощо.
Проведення маркетингових дослiджень у ПАТ "СК "Кремiнь" здiйснюється власними силами, але для значних дослiджень у
майбутньому можуть залучатися спецiалiзованi агенцiї. Оскiльки значний вплив на розвиток страхового ринку спричиняє розвиток
сумiжних ринкiв, таких як автомобiльний ринок, ринок нерухомостi, банкiвський ринок, Компанiя також вiдслiдковує тенденцiї їх
розвитку. Все це дає змогу швидко та адекватно реагувати на вiдповiднi ринковi змiни, та намiри конкурентiв, передбачати
можливостi та загрози розвитку Компанiї, а також приймати вiдповiднi рiшення щодо подальшої дiяльностi.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або
дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові
справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір
позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ
про це зазначається
Одним iз прiоритетiв системи правового забезпечення ПАТ "СК "Кремiнь" залишається удосконалення супроводу справ у судах,
договiрно-правової роботи, органiзацiя ефективної системи захисту iнтересiв Компанiї та протидiї зловживанням. За звiтний перiод
правова пiдтримка Компанiї була спрямована на забезпечення правової полiтики, вдосконалення юридичного супроводу справ у
судах, договiрно-правової роботи, налагодження ефективної системи захисту iнтересiв та гарантування безпеки ПАТ "СК "Кремiнь",

захист її комерцiйних, фiнансово-економiчних та iнших законних iнтересiв, збiр та узагальнення iнформацiї, виявлення, запобiгання
та викриття протиправних посягань з боку конкурентiв. Юристами продовжено ведення та вдосконалення електронної бази щодо
облiку та супроводу судових справ у цiлому по Компанiї, механiзму взаємодiї служб у процесi ведення судових справ на всiх стадiях
їх розгляду. Це дало змогу при забезпеченнi контролю за станом супроводження судових справ зосередити основну увагу на судових
справах, що мають для Компанiї прецедентний характер i є найважливiшими. При цьому в 2017 році та станом на 31.12.2017 р.
Печерським районним судом міста Києва розглядається цивільна справа за позовом до Товариства про захист прав споживача
шляхом стягнення страхового відшкодування та моральної шкоди. Провадження у вказаній справі було відкрито 20.11.2017 р.,
розгляд справи відбудеться 14.03.2018 р.
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у
тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі
аналітичної довідки в довільній формі
Чистий дохiд (виручка) вiд реалізації продукції у 2017 роцi склав 291 580 тис.грн. ПАТ "СК "Кремiнь" в 2017 роцi базується на
забезпеченнi прибутковостi шляхом досягнення збалансованого росту страхових премiй, оптимiзацiї витрат i акценту на клiєнторiєнтованiсть. В 2018 роцi Компанiя планує пiдвищити ефективнiсть страхової дiяльностi, полiпшити якiсть обслуговування
страхувальникiв (застрахованих), удосконалити систему управлiння, скоротити витрати на ведення справи, полiпшити систему збуту
продуктiв, а також забезпечувати рекламну пiдтримку, спрямовану на просування страхових продуктiв i популяризацiю дiяльностi
ПАТ "СК "Кремiнь" серед потенцiйних клiєнтiв.

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

7870

7798

0

0

7870

7798

7616.1

7611

0

0

7616.1

7611

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

інші

253.9

187

0

0

253.9

187

2.
Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні
ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

7870

7798

0

0

7870

7798

Усього

Опис Термiн корисного використання основних засобiв за всiма групами визначається керiвництвом пiдприємства самостiйно з урахуванням
економiчної доцiльностi за кожним основним засобом окремо. Тобто, керiвництво пiдприємства при придбаннi основних засобiв самостiйно
встановлює термiн їх корисного використання з урахуванням умов та iнтенсивностi експлуатацiї, морального зносу, iнших факторiв.
Умови користування основними засобами за всiма групами: основнi засоби використовуються весь перiод експлуатацiї, перiодично
проводиться профiлактика, поточний ремонт.
Первiсна вартiсть основних засобiв по групам на кiнець звiтного перiоду, тис. грн.: Будинки, споруди, перед. пристрої - 7643; Транспортнi
засоби - 180; Iнструменти, прилади, iнвентар, меблi - 1072; Малоцiннi необ. матер. активи - 0. Разом 8895 тис. грн.
Ступень зносу основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 0,42%, транспортнi засоби - 100%, iнструменти, прилади,
iнвентар - 82,57%. Ступень використання основних засобiв виробничого призначення: будiвлi та споруди - 100%, машини та обладнання 100%, транспортнi засоби - 100%, iншi - 100%. Основних засобiв невиробничого призначення у Товариства немає. ПАТ "СК "Кремiнь"
застосовує прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї основних засобiв, що протягом звiтного перiоду не змiнювалося.
Нараховано амортизацiї на основнi засоби за 2017 рiк на суму 161 тис. грн. Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв у звiтному роцi
обумовленi лише їх рухом. Переоцiнки основних засобiв у звiтному роцi не було. Надiйшло у звiтному роцi основних засобiв на суму 89 тис.
грн., з них: * iнструменти, прилади, меблi - 89 тис. грн. У звiтному роцi вибуло основних засобiв на суму 0 тис. грн. Основних засобiв, щодо
яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження права власностi, оформлених у заставу, призначених для продажу в Товариства
немає. Наявнiсть основних засобiв встановлена на пiдставi рiчної iнвентаризацiї. Основні засоби, передані в оренду в 2017 році відсутні.
Одержаних за фiнансовою орендою основних засобiв у Товариства немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова
вартість чистих
активів (тис.
грн)

1999492

2010013

Статутний
капітал (тис.
грн.)

510000

17000

Скоригований
статутний
капітал (тис.
грн)

510000

17000

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства" № 514-VI від
17.09.2008 р. 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:
Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед
іншими особами

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(1999492.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(510000.000 тис.грн. ).Це відповідає
вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на

кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

Х

0.00

Х

Х

Кредити банку, у тому числі :

д/н

0.00

0.000

д/н

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним
випуском) :

Х

0.00

Х

Х

д/н

0.00

0.000

д/н

за іпотечними цінними паперами (за кожним
власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

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

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

2519.00

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання та забезпечення

Х

1011083.00

Х

Х

Усього зобов'язань та забезпечень

Х

1013602.00

Х

Х

Опис

Векселi, сертифiкати ФОН, iпотечнi та iншi цiннi папери Товариство не випускало. Зобов'язань за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права та зобов'язань по фiнансовiй допомозi на зворотнiй основi у Товариства
немає.
На дату складання звiтностi Емiтент має зобов'язаннь на суму 1013602 тис. грн.
Детальна iнформацiя про зобов'язання Товариства:
Довгостроковi зобов'зання та забезпечення - 193633 тис. грн. (страховi резерви, довгостроковi забезпечення)
Поточнi зобов'язання та забезпечення - 819969 тис. грн., у точу числi:
1) Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 745 тис. грн.
2) Розрахунки з бюджетом 2519 тис. грн
3) Розрахунки зi страхування 2 тис. грн
4) Розрахунки з оплати працi 6 тис. грн.
5) Поточна кредиторська заборгованiсть зi страховою дiяльнiстю 786968 тис. грн.
6) Iншi поточнi зобов'язання 29729 тис. грн.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів*

№ з/п

1

1

Співвідношення
граничної
Вартість
сукупності
активів
вартості
Найменування Гранична
емітента
правочинів до
Дата
уповноваженого сукупність за даними
вартості активів
прийняття
органу, що
вартості
останньої
емітента за
рішення
прийняв
правочинів
річної
даними
рішення
(тис. грн.) фінансової
останньої річної
звітності
фінансової
(тис. грн.)
звітності (у
відсотках)
2

27.04.2017

3

Загальні збори
акціонерів

4

1125000

5

2814211

Дата розміщення
особливої
Веб-сайт товариства, на
інформації в
Предмет правочину
якому розміщена
загальнодоступній
інформація
інформаційній
базі даних Комісії

6

7

8

9

39.975681

Договори купiвлiпродажу,
страхування,
перестрахування,
поставки, мiни,
дарування, всiх видiв
найму (оренди),
лiзингу, позички,
пiдряду, надання
будь-яких послуг,
доручення, комiсiї,
управлiння майном,
договорiв позики,
кредитних договорiв,
договорiв
банкiвського вкладу

27.04.2017

http://www.kremen.com.ua

Опис 27.04.2017р. Загальними зборами акцiонерiв (Протокол №1 вiд 27.04.2017р.) прийнято рiшення попередньо надати згоду на вчинення Товариством
протягом року у ходi поточної господарської дiяльностi значних правочинiв наступного характеру: договорiв купiвлi-продажу, страхування,
перестрахування, поставки, мiни, дарування, всiх видiв найму (оренди), лiзингу, позички, пiдряду, надання будь-яких послуг, доручення, комiсiї,
управлiння майном, договорiв позики, кредитних договорiв, договорiв банкiвського вкладу iз граничною сукупною вартiстю за кожним iз таких

договорiв 1 125 000 000,00 (один мiльярд сто двадцять п'ять мiльйонiв) гривень, при цьому вчинення значного правочину є чинним незалежно вiд
збiльшення у майбутньому ринкової вартостi майна Товариства, збiльшення/зменшення вартостi активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi,
а також можливих коливань курсу гривнi до iноземних валют. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 2814211
тис.грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi
39,97570% Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 17000000 шт., Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах
10059090шт, Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" 10059090шт. та "проти" 0 шт. прийняття рiшення.
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами.

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

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці
новин

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

27.04.2017

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

2

1

2

2016

2

1

3

2017

1

1

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

Ні

X

Акціонери
Депозитарна установа
Інше (запишіть):

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

Ні

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

X

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

Ні
X

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть):

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

Ні
X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть):

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

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій
товариства
Інше (зазначити):

Протягом 2017 року позачергові збори не
скликались

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення :
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

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

5

кількість членів наглядової ради - акціонерів

1

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів

2

кількість членів наглядової ради - незалежних директорів

2

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

1

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

0

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

2

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради ?

4

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

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 :
оцінка роботи наглядової ради не проводилась
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка роботи комітетів не проводилась
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Не всі члени наглядової ради отримують
винагороду

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Ні

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

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

X

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

X

Ні

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

X

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

X

Інше (запишіть)

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

Так, створено
ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб

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

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

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого
органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

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

X

Положення про наглядову раду

X

Ні

Положення про виконавчий орган (правління)

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Публікується у пресі,
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі даних
НКЦПФР про ринок
цінних паперів

Документи
надаються для
ознайомлення
безпосередньо в
акціонерному
товаристві

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розміщується на
власній інтернетсторінці
акціонерного
товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління
товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів
після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб
акціонерного товариства

Так

Так

Так

Так

Так

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

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

Ні
X

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Зовнішнього аудитора не було змінено

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

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

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

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

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

Товариство не планує залучати інвестиції

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років?
(так/ні/не визначились) Так
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом
останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його
прийняття: 23.04.2012;
яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління? (так/ні) Так
укажіть, яким чином її оприлюднено: на власній веб сторінці
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в
акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення
протягом року. Кодексу корпоративного управління дотримуються, відхилень не було

Звіт про корпоративне управління*
Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Метою провадження дiяльностi ПАТ "СК "Кремiнь" є страхування, перестрахування та управлiння фiнансовими ресурсами компанiї,
отримання прибутку вiд вищезазначеної дiяльностi.
Вкажіть перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Вiдповiдно до реєстру власникiв цiнних паперiв станом на 31.12.2017 р. власниками iстотної участi страховика є наступнi юридичнi
особи:
- Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Голден Вертекс Фонд"

(10.257% статутного капiталу Товариства), скорочене найменування - ПАТ "ЗНКIФ "Голден Вертекс Фонд", код ЄДРПОУ 36085513,
мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Iнститутська, 19 Б. Протягом 2017 року частка акцiонера ПАТ "ЗНКIФ "Голден Вертекс
Фонд" у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0.267% до 10.257%;
- Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "Альтера-Фiнанс-Фонд
нерухомостi" (10.139% статутного капiталу Товариства), скорочене найменування - ПАТ "ЗНКIФ "Альтера-Фiнанс-Фонд
нерухомостi", код ЄДРПОУ 35689764, мiсцезнаходження: 01021, м. Київ, вул. Iнститутська, 19 Б. Протягом 2017 року частка
акцiонера ПАТ "ЗНКIФ "Альтера-Фiнанс-Фонд нерухомостi" у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 0.4447% до 10.139%;
- Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами "Альтера Ессет Менеджмент", що дiє в iнтересах Закритого
недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Альтера Перший", (18.753% статутного капiталу Товариства),
скорочене найменування - ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВПIФ "Альтера Перший"), код ЄДРПОУ 32856284-233064,
мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосiївський, 70. Протягом 2017 року частка акцiонера ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджмент" (ЗНВПIФ "Альтера Перший") у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 6,026% до 18,753%;
- Приватне акцiонерне товариство "Компанiя з управлiння активами "Альтера Ессет Менеджмент", що дiє в iнтересах Закритого
недиверсифiкованого венчурного пайового iнвестицiйного фонду "Кремiнь-Iнвест", (19.185% статутного капiталу Товариства),
скорочене найменування - ПрАТ "КУА "Альтера Ессет Менеджмент" (ЗНВПIФ "Кремiнь-Iнвест"), код ЄДРПОУ 32856284-233106,
мiсцезнаходження: 03040, м. Київ, просп. Голосiївський, 70. Протягом 2017 року частка акцiонера ПрАТ "КУА "Альтера Ессет
Менеджмент" (ЗНВПIФ "Кремiнь-Iнвест") у загальнiй кiлькостi акцiй змiнилася з 9.221% до 19.185%.
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.
Члени Наглядової ради та виконавчого органу не допускали протягом звiтного року порушення внутрiшнiх правил, якi би призвели
до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг.
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 відсутність таких заходів.
Протягом звiтного 2017 року до членiв Наглядової ради та правлiння Товариства заходи впливу не застосовувалися. Нацiональною
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, у 2017 роцi було застосовано до Товариства захiд
впливу у виглядi штрафу. Головним управлiнням ДФС у м. Києвi у 2017 роцi було застосовано до Товариства захiд впливу у виглядi
штрафу.
Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність
такої системи.
Система управлiння страховими ризиками Товариства здiйснюється вiдповiдно до процедур андеррайтинга та передачi ризикiв у
перестрахування. Зазначенi системи затвердженi вiдповiдними бiзнес-планами Товариства.
Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Внутрiшнiй аудитор допомагає Страховику досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення систематичного пiдходу до оцiнки та
пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй
аудитор здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього контролю й виносить судження щодо його достатностi та
ефективностi. За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом Товариства прийнятi вiдповiднi рiшення щодо
недопущення в майбутньому недолiкiв в бухгалтерському облiку, впроваджено рекомендацiї аудитора по зменшенню ризикiв та
полiпшенню роботи.
Фiнансова звiтнiсть Товариства справедливо та достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан та результат
дiяльностi Товариства за 2017 рiк. Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, наведенi у роздiлi "Рiчна фiнансова звiтнiсть" страховика.

Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи
розмір, або їх відсутність.
За даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства вартiсть активiв на початок року складає 2814210,7 тис.грн. ПАТ "СК
"КРЕМIНЬ" у 2017 роцi не вчиняло правочини, якi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" визнанi
значними (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, тобто на суму, що
дорiвнює i вище за 281421,07 тис. грн.).
Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір.
Оцiнка активiв не проводилася.
Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого
об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Протягом 2017 року Товариство не здiйснювало операцiї з пов'язаними особами.
Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок складений у вiдповiдностi з вимогами, встановленими Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит", код за ЄДРПОУ 33913531, юридична адреса: 03040, м. Київ, просп.
Голосiївський, 70.
Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема : загальний стаж аудиторської діяльності.

9
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
4
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi аудиторськi послуги Товариству у 2017 роцi не надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
У 2013 роцi аудиторськi послуги Товариству надавало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська компанiя "Партнераудит".
У 2014-2017 роках аудиторськi послуги Товариству надавало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донконсалтаудит".
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.
Факти стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, вiдсутнi. Також вiдсутнi факти подання
недостовiрної звiтностi страховика, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг.
Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема : наявність механізму
розгляду скарг.
Товариством впроваджений у 2012 роцi механiзм розгляду скарг вiдносно надання фiнансових послуг, який затверджений
вiдповiдним положенням.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Мельниченко Олександр Юрiйович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг,
що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2017 року до Товариства надiйшла скарга щодо неналежного виконання страховиком своїх зобов'язань за договором
страхування. Скарга не була задоволена у зв'язку з її безпiдставнiстю.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Печерським районним судом мiста Києва розглядається цивiльна справа за позовом до Товариства про захист прав споживача
шляхом стягнення страхового вiдшкодування та моральної шкоди. Провадження у вказанiй справi було вiдкрито 20.11.2017 р.,
розгляд справи вiдбудеться 14.03.2018 р.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 |
01

за ЄДРПОУ

24559002

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"

Підприємство
Територія

за КОАТУУ 8038200000

М. КИЇВ

Організаційно-правова
форма господарювання

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

Середня кількість
працівників

50

за КВЕД

112
65.12

Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса

01021 м. Київ м. Київ вулиця Iнститутська, буд. 19Б, кiмната 33, т.
(044) 253-61-64

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

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової звітності

4

01.01.2012

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

1000

--

--

--

первісна вартість

1001

--

--

--

накопичена амортизація

1002

--

--

--

Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

--

Основні засоби

1010

7870

7798

13279

первісна вартість

1011

8806

8895

14713

знос

1012

936

1097

1434

Інвестиційна нерухомість

1015

5235

5189

--

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

5467

5467

--

Знос інвестиційної нерухомості

1017

232

278

--

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

--

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

1030

120

120

120

інші фінансові інвестиції

1035

419307

449307

493666

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

--

--

--

Відстрочені податкові активи

1045

--

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

--

Усього за розділом I

1095

432532

462414

507065

II. Оборотні активи
Запаси

1100

54

52

289

Виробничі запаси

1101

54

52

289

Поточні біологічні активи

1110

--

--

--

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

741136

918381

112384

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1

--

--

з бюджетом

1135

17

17

6

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

--

--

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

392

--

137

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

18511

772

31670

Поточні фінансові інвестиції

1160

1450674

1416663

580346

Гроші та їх еквіваленти

1165

103322

127277

108008

Готівка

1166

8

3

29

Рахунки в банках

1167

103314

127274

107979

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

--

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

67572

87518

76188

резервах незароблених премій

1183

67572

87518

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

--

Усього за розділом II

1195

2381679

2550680

909028

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

1200

--

--

--

Баланс

1300

2814211

3013094

1416093

Пасив

Код рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

На дату переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової звітності

1

2

3

4

5

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

17000

510000

17000

Капітал у дооцінках

1405

--

--

--

Додатковий капітал

1410

--

--

--

Резервний капітал

1415

4250

4250

41

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1988763

1485242

1120084

Неоплачений капітал

1425

--

--

--

Вилучений капітал

1430

--

--

--

Усього за розділом I

1495

2010013

1999492

1137125

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1500

--

--

--

Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків

1510

--

--

--

Інші довгострокові зобов'язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

--

--

--

439

439

--

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

439

439

--

Цільове фінансування

1525

--

--

--

Страхові резерви

1530

165171

193194

259705

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

6671

31468

--

резерв незароблених премій

1533

158500

160646

--

інші страхові резерви

1534

--

1080

--

Усього за розділом II

1595

165610

193633

259705

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

--

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

1610

--

--

--

товари, роботи, послуги

1615

389635

745

3940

розрахунками з бюджетом

1620

876

2519

6229

у тому числі з податку на прибуток

1621

849

2509

--

розрахунками зі страхування

1625

12

2

41

розрахунками з оплати праці

1630

41

6

32

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

220559

786968

--

Поточні забезпечення

1660

--

--

--

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

27465

29729

9021

Усього за розділом IІІ

1695

638588

819969

19263

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

1700

--

--

--

Баланс

1900

2814211

3013094

1416093

Метою складання балансу Товариства є надання користувачам повної, правдивої, неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан
пiдприємства на 31 грудня 2016 року.
НЕОБОРОТНI АКТИВИ
Незавершеного будiвництва пiдприємство не має.
Основнi засоби вiдображенi в облiку по фактичним витратам на їх придбання, доставку, встановлення, спорудження та виготовлення.
Залишкова вартiсть основних засобiв на кiнець року - 7798 тис.грн. (1010) Первiсна вартiсть основних засобiв - 8895 тис.грн. (1011).
У звiтному роцi нарахована амортизацiя на основнi засоби на суму 161 тис. грн.
В 2013 роцi зi складу основних засобiв була перенесена iнвестецiйна нерухомiсть, а саме земельна дiлянка у Генiченському районi та
База вiдпочинку, яка розташована на нiй, залишкова вартiсть якої на 31.12.2017 складає 5189 тис. грн. (1015).
На протязi звiтного року вибуття основних засобiв не відбувалось, протягом звiтного року надiйшло основних засобiв на суму 89
тис.грн.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (1030) - 120 тис.грн., а саме: - частка у статутному капiталi ТОВ "Унiверсал-Ассiст" у розмiрi
60% статутного капiталу. Iншi фiнансовi iнвестицiї (1035) - 449307 тис. грн., до яких належать інвестиційні сертифікати українських
емітентів.
ОБОРОТНI АКТИВИ
Оборотнi активи: Виробничi запаси на кiнець звiтного перiоду склали 52 тис. грн., а саме: сировина i матерiали 32 тис. грн., запаснi
частини 20 тис. грн.
ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Склад дебiторської заборгованостi, порядок визнання i оцiнки реальностi дебiторської заборгованостi вiдповiдають МСФЗ.
Дебiторська заборгованiсть на пiдприємствi вiдображається за реальною вартiстю. Ряд 1125 Дебiторська заборгованiсть за
продукцiю, товари, роботи, послуги становить 918381 тис.грн. Заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 17 тис.грн. Інша
поточна дебiторська заборгованiсть (заборгованiсть за цiннi папери) - 772 тис.грн.
ПОТОЧНI ФIНАНСОВI IНВЕСТИЦIЇ
Поточнi фiнансови iнвестицiї (1160) - 1416663 тис.грн., а самє: акцiї ПАТ "Альтера Фiнанс Фонд нерухомостi" - 83209,9 тис.грн.;
акцiї ЗАТ "Астро-Днiпро" - 2050 тис.грн.; акцiї ПАТ "ЗДКIФ "Голден Вертекс Фонд" - 10109 тис. грн.; акцiї ПАТ "ЗНВКIФ
Домiнанта" - 12441 тис.грн.; акцiї ПАТ "Iнвестицiйно-фiнансовий консалтинг" - 28128 тис.грн.; акцiї ПАТ "ЗНВКIФ "Iнвестицiї
плюс" - 12381 тис.грн.; акцiї ПрАТ "Новьюенерго" - 107774,9 тис.грн.; акцiї ПАТ "Куп`янський машинобудiвний завод" - 2 тис.грн.;
акцiї ПрАТ "Прометей-Телеком" - 535207,5 тис.грн.; акцiї ПАТ "ЗНВКIФ "Сертеза" - 132454 тис. грн.; акцiї ПАТ "ЗНВКIФ "Стандарт
Капiтал" - 17710 тис.грн.; акцiї акцiї ПАТ "Укргазотрейд" - 409683,5 тис. грн.; акцiї ПрАТ "Завод РАДАР" - 5293 тис. грн. та інші.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. В статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" вiдображенi суми грошових коштiв, що розмiщенi по

рахункам: "Готiвка" та "Рахунки в банках". Ряд 1165 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 127277 тис.грн, серед них готiвки 3 тис. грн.
та рахунки в банках 127274 тис. грн.
Частка перестраховика у страхових резервах становить (1180) - 87518 тис. грн представлена в резервах незароблених премiй (1183) 87518 тис. грн.
ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
Власний капiтал пiдприємства формується за рахунок внескiв засновникiв та накопиченого нерозподiленого прибутку або
непокритого збитку. Остання редакція Статуту (від 18.08.2016 року) містить збільшений розмір статутного капіталу 510 000 000,00
грн. Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь" вiд 12.08.2016 року було прийнято рiшення про
збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного
капiталу прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн. до 510 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2017 року НКЦПФР зареєструвала
випуск акцiй та видала Товариству свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №39/1/2017 вiд 05.05.2017 року. Статутний капiтал
510000 тис. грн. сплачений у розмiрi 100%. Порядок формування Статутного капiталу пiдприємства вiдповiдає вимогам Цивiльного
кодексу України та Закону України "Про акцiонернi товариства". На кінець 2017 року нерозподілений прибуток склав 1485242
тис.грн (ряд1420) Власний капiтал Товариства на 31.12.2017 року становить 1999492 тис.грн.
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31.12.17 резерв пiд майбутнi виплати спiвробiтникам (рядок 1521) - 439 тис. грн. Сума страхових резервiв на кiнець
звiтного перiоду склала 193194 тис. грн.
ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi забов'язання:
Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань проводиться вiдповiдно до МСФЗ. Ряд 1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи,
послуги - 745 тис.грн. На кiнець звiтного року зобов'язання за розрахунками з бюджетом - 2519 тис.грн., у тому числi з податку на
прибуток 2509 тис. грн.; зобов`язання за розрахунками зi страхування - 2 тис.грн.; зобов`язання за розрахунками з оплати працi - 6
тис.грн.; кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 786968 тис. грн.; iншi поточнi зобов`язання - 29729 тис.грн.
Валюта балансу ПАТ "СК "Кремiнь" на початок року склала - 2814211 тис.грн., а на кiнець - 3013094 тис.грн.
Голова правлiння

Кузьмiнов Олег Васильович

Головний бухгалтер

Боярченко Олена Миколаївна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"

за ЄДРПОУ

2018 |01 |01
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(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2017 рік
Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

2000

--

--

Чисті зароблені страхові премії

2010

291580

66711

Премії підписані, валова сума

2011

3803628

2742115

Премії, передані у перестрахування

2012

(3529848)

(2687769)

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

2146

-101117

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

19946

-88752

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(5083)

(4821)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

167628

42310

Валовий:
прибуток

2090

118869

19580

збиток

Стаття

2095

(--)

(--)

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

2105

-25877

--

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

--

2777

Інші операційні доходи

2120

1189

8755

Адміністративні витрати

2130

(7518)

(8189)

Витрати на збут

2150

(2055)

(2620)

Інші операційні витрати

2180

(85236)

(16126)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

--

4177

2195

(628)

(--)

Дохід від участі в капіталі

2200

--

--

Інші фінансові доходи

2220

--

--

Інші доходи

2240

151

--

Фінансові витрати

2250

(--)

(--)

Втрати від участі в капіталі

2255

(--)

(--)

Інші витрати

2270

(--)

(12)

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

--

4165

збиток

2295

(477)

(--)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-10044

-9984

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

--

--

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

--

--

2355

(10521)

(5819)

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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

--

--

збиток

збиток

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

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

-10521

-5819

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

167

162

Витрати на оплату праці

2505

5820

4850

Відрахування на соціальні заходи

2510

1307

1072

Амортизація

2515

207

188

Інші операційні витрати

2520

87308

25484

Разом

2550

94809

31756

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

--

--

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

--

--

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

--

--

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

--

--

Дивіденди на одну просту акцію

2650

--

--

Звiт про фiнансовi результати складено згiдно з Законом України вiд 16.07.99 р. № 996-ХIУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
дiяльнiсть в Українi" зi змiнами та доповненнями. Звiт про фiнансовi результати сформовано наростаючим пiдсумком. Ряд. 2120 Iншi
операцiйнi доходи 1189 тис. грн.( Купля/продаж валюти, агенскi зi страхування, аренда автотранспорта, реалiзацiя регресного права);
Ряд. 2130 Адмiнiстративнi витрати 7518 тис. грн., а саме: послуги аренди, утримання адмiнiстративного апарату, послуги зв'язку,
юридичнi послуги, утримання основних засобiв та iншi. Ряд. 2150 Витрати на збут 2055 тис. грн., а саме: витрати на рекламу,
посередницькi послуги, резерв сумнiвних боргiв. Ряд. 2180 Iншi операцiйнi витрати 85236 тис. грн., з них: Грошовi кошти в банкахбанкрутах, комiсiя банка, брокерська винагорода, винагорода асiстанса, благодiйнiсть, безнадiйна заборгованiсть. Чистий фiнансовий
результат склав - збиток 10521 тис. грн.
РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI АКЦIЙ Викуп акцiй власної емiсiї не здiйснювався, додаткового випуску цiнних
паперiв протягом звiтного року Товариство не здiйснювало. Розмiр статутного капiталу Товариства заявлений 510000 тис. грн.,
сплачений на 100%. Подiлений на 17000000 штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 30,00 грн. за акцiю. Протоколом
позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь" вiд 12.08.2016 року було прийнято рiшення про збiльшення
Статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до статутного капiталу
прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн. до 510 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2016 року НКЦПФР зареєструвала випуск
акцiй та видала Товариству свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. У звiтному роцi дивiденди не нараховувалися та не
виплачувалися.
Голова правлiння

Кузьмiнов Олег Васильович

Головний бухгалтер

Боярченко Олена Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"

за ЄДРПОУ

2018 |01 | 01
24559002

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

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 відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

1487

7862

Надходження від страхових премій

3050

3630367

3080939

Інші надходження

3095

25078

25002

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(7777)

(9159)

Праці

3105

(4627)

(3782)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(1290)

(1077)

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(10236)

(11311)

Зобов'язання з податку на прибуток

3116

(8859)

(10189)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

(3586541)

(2933721)

Інші витрачання

3190

(22697)

(45258)

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

23764

109495

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

3200

772

752

необоротних активів

3205

--

--

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

--

--

дивідендів

3220

--

--

Надходження від деривативів

3225

--

--

Інші надходження

3250

--

--

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(773)

(118029)

необоротних активів

3260

(--)

(--)

Виплати за деривативами

3270

(--)

(--)

Інші платежі

3290

(--)

(--)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-1

-117277

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

23763

-7782

Залишок коштів на початок року

3405

103322

112116

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

192

-1012

Залишок коштів на кінець року

3415

127277

103322

Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7 прямим методом, при якому розкриваються основнi види валових
грошових надходжень i валових грошових платежiв. Звiт про рух грошових коштiв мiстить вiдомостi про потоки грошових коштiв за
звiтний перiод з розбиттям на потоки вiд операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi.
Звiт про рух грошових коштiв вiдповiдає за змiстом вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Метою складання Звiту
про рух грошових коштiв є надання користувачам фiнансової звiтностi повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про змiни, якi
вiдбулися в складi грошових коштiв ПАТ "СК "Кремiнь" i їх еквiвалентах за звiтний рiк. Вiдрахування на обов'язкове соцiальне
страхування провадиться по встановленим чинним законодавством України нормам вiд загального розмiру видаткiв на оплату працi.
Ряд. (3355) - сплаченi дивiденди - дивiденди не сплачувалися. У звiтi про рух грошових коштiв наведенi данi про рух грошових
коштiв протягом звiтного перiоду в результатi операцiйно, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi. Ряд. 3415 Залишок коштiв на
кiнець року - 127277 тис. грн.
Голова правлiння

Кузьмiнов Олег Васильович

Головний бухгалтер

Боярченко Олена Миколаївна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число)

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "КРЕМIНЬ"

за ЄДРПОУ

2018 | 01 | 01
24559002

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

1

2

3

4

5

6

7

Залишок на
початок року

4000

17000

--

--

4250

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

--

--

--

Виправлення
помилок

4010

--

--

Інші зміни

4090

--

Скоригований
залишок на
початок року

4095

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

Вилучений
капітал

Всього

8

9

10

1988763

--

--

2010013

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

17000

--

--

4250

1988763

--

--

2010013

4100

--

--

--

--

-10521

--

--

-10521

Інший
сукупний дохід
за звітний
період

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

493000

--

--

--

-493000

--

--

--

Відрахування
до резервного
капіталу

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

Внески
учасників :
Внески до
капіталу

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

Погашення
заборгованості
з капіталу

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
капіталу :
Викуп акцій
(часток)

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

Вилучення
частки в
капіталі

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

Інші зміни в
капіталі

4290

--

--

--

--

--

--

--

--

Разом змін у
капіталі

4295

493000

--

--

--

-503521

--

--

-10521

Залишок на
кінець року

4300

510000

--

--

4250

1485242

--

--

1999492

Звiт про власний капiтал складено згiдно з вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996XIV, положенням Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi i в ньому вiдкрита iнформацiя про склад власного капiталу у
звiтному перiодi. Джерелом власного капiталу є: 1. Капiтал, первiсно внесений його засновниками (акцiонерами) без визначення
строку повернення. 2. Додатково внесений капiтал пiд час додаткового випуску акцiй. 3. Капiтал, одержаний пiдприємством
внаслiдок ефективної дiяльностi та залишений в його розпорядженнi: нерозподiлений прибуток або непокритий збиток та iнший
додатковий капiтал. Протоколом позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "СК "Кремiнь" вiд 12.08.2016 року було прийнято
рiшення про збiльшення Статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок спрямування до
статутного капiталу прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн. до 510 000 000,00 грн. Станом на 31.12.2017 року НКЦПФР

зареєструвала випуск акцiй та видала Товариству свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй. Розмiр Статутного капiталу ПАТ "СК
"Кремiнь" на кiнець звiтного перiоду складає 510000 тис. грн., який подiлений на 17000000 штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 30,00 грн. кожна. Статутний капiтал на дату складання звiтностi сплачений повнiстю. У звiтному роцi
додатковий випуск акцiй не вiдбувався. У звiтному перiодi ПАТ СК "Кремiнь" не мало нi несплаченого, нi вилученого капiталу.
Залишок власного капiталу на кiнець 2017 року склав 1999492 тис. грн., а саме: * Статутний капiтал - 510000 тис. грн.; * Резервний
капiтал - 4250 тис. рн.; * Нерозподiлений прибуток - 1485242 тис. грн.
Голова правлiння

Кузьмiнов Олег Васильович

Головний бухгалтер

Боярченко Олена Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
за 2017 рiк.
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Кремiнь "засновано в 1996 роцi в м. Кременчук.
Юридична адреса: м. Київ, вул. Iнститутська, 19 б, к.33.
Основна дiяльнiсть Компанiї - надання страхових послуг фiзичним та юридичним особам, в тому числi iноземним, згiдно з чинним
законодавством України.
ПАТ "СК "Кремiнь" має наступнi лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi:
- У формi добровiльного: "страхування фiнансових ризикiв". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг.
Строк дiї лiцензiї з 18.06.2009р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї: з 20.09.2007р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України,
що мають у власностi чи iншому володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування медичних витрат". Видана Нацiональною
комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування залiзничного транспорту". Видана
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)]." Видана Нацiональною комiсiєю,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування здоров'я на випадок хвороби". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)". Видана
Нацiональною комiсiєю,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Строк дiї лiцензiї з 17.07.2007р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "авiацiйне страхування цивiльної авiацiї".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
05.09.2006р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету
України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)". Видана Нацiональною комiсiєю, що
здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 06.07.2006р. безстроковий
- У формi добровiльного: "страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 06.07.2006р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування майна [крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)]".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
06.07.2006р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування вiд вогненних ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
06.07.2006р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування вiд нещасних випадкiв".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
06.07.2006р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв". Видана Нацiональною

комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 14.12.2005р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного
та санiтарно-епiдемiологiчного характеру". Видана Нацiональною комiсiєю,
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Строк дiї лiцензiї з 21.02.2006р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
06.07.2006р. безстроковий.
- У формi обов'язкового: "страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування".
Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з
22.12.2011р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 22.12.2011р. безстроковий.
- У формi добровiльного: "страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих
гарантiй". Видана Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання
у сферi ринкiв фiнансових послуг. Строк дiї лiцензiї з 27.09.2012р. безстроковий.
РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Фiнансова звiтнiсть, що додається, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - "МСФЗ").
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв:
- методу нарахування;
- безперервностi дiяльностi.
Функцiональною валютою пiдприємства є Українська гривня - нацiональна валюта України.
Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до тисяч .
БАЛАНС (Звiт про фiнансовий стан).
Основнi засоби( пояснення до таблицi 1 )
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї
та збиткiв вiд знецiнення.
У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, такi
компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв.
Наступнi ремонти включаються до балансової вартостi активу або вiдображаються окремо як актив, тiльки якщо ймовiрно, що є
майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до цього активу, i вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на
ремонт i техобслуговування вiдображаються у звiтi про доходи, витрати (Звiт про фiнансовi результати) в тому перiодi, в якому вони
виникли. Витрати на реконструкцiю i модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються. Прибуток або збиток вiд
списання або вибуття вiдображається на рахунках прибуткiв або збиткiв по мiрi виникнення.
Власнi активи
До складу необоротних активiв належать:
- Основнi засоби;
- Iнвестицiйна нерухомiсть.
До складу Iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться згiдно п. 8 МСФЗ 40:
- Земельна дiлянка у Генiчеському р-нi та База вiдпочинку
розташованої на неї.
- На облiку є об'єкт основних засобiв не введений в експлуатацiю - Нежитлове примiщення. Згiдно п. 55 МСФЗ 16 амортизацiя на
цей засiб не нараховується. Балансова вартiсть Нежитлового примiщення - 7564,8 тис. грн.. На облiку цей об'єкт враховується за
справедливою вартiстю.
Пiдприємство застосовує модель справедливої вартостi.
У составi основних засобiв пiдприємства є об'єкти, якi повнiсть амортизованi( мають залишкову вартiсть - нуль грн.).
На нашу думку, проводити оцiнку цих засобiв не має сенсу ( не є доцiльним) як с фiнансової точки зору, так i з приводу використання
трудових ресурсiв.
У состав цих засобiв входять: комп'ютерна технiка, меблi , якi за своєю загальною вартiстю не є бiльше 15-20 тисяч грн.( сума в
межах суттєвостi), але використовуються у дiяльностi пiдприємства.
Амортизацiя ( пояснення до таблицi 1 )
Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх
корисного використання i вiдображається у складi прибутку або збитку. Амортизацiя нараховується з дати придбання об'єкта, а для
об'єктiв основних засобiв, зведених господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта та його готовностi до
експлуатацiї. По земельних дiлянках амортизацiя не нараховується. Амортизацiя не нараховується на об'єкти, якi не введенi в
експлуатацiю (не використовуються). Строки корисного використання рiзних об'єктiв основних засобiв наданi таким чином:
Назви груп основних засобiв Коди рахункiв Строки корисного використання (рiк)
Земельнi дiлянки 101 Будiвлi та споруди
103
20
ОЗ у орендованих примiщеннях
ОЗ не готовi до експлуатацiї
Iнвестицiйна нерухомiсть 103 20
Обладнання (сейфи) 104,106 5

Меблi та вбудовуваннi елементи обладнання 106 4
Офiсне устаткування (комп'ютерна технiка, пов'язанi з ним засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi
програми (крiм програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом),
iншi iнформацiйнi системи, комутатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до
телекомунiкацiйних мереж, телефони (у тому числi сотовi)) 106 3
Транспортнi засоби 105 8
Iнструменти, прилади, iнвентар (кулери, холодильники, обiгрiвачi, iнше) 106 4
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi активи згiдно МСФЗ 32,39 облiковуються за справедливою вартiстью.
Достроковим фiнансовими активами компанiї є внесок в уставний фонд iншого пiдприємства(таблиця 5).
Операцiї в iноземнiй валютi.
Операцiї в iноземнiй валютi переводяться в українську гривню, по валютних курсах, що дiяли на дати здiйснення операцiй. Грошовi
активи та зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi станом на звiтну дату, переводяться в гривню за курсом НБУ, що дiяв на звiтну
дату. Курсовi рiзницi, що виникають в результатi переведення в iноземну валюту, вiдображаються у складi прибутку чи збиткiв.
Фiнансовi iнструменти
Компанiя має наступнi фiнансовi активи: дебiторська заборгованiсть, а також фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Позики та дебiторська заборгованiсть( пояснення до таблицi 3)
Дебiторська заборгованiсть та позики являють собою не котируванi на активному ринку фiнансовi активи, що передбачають
одержання фiксованих або пiддаються визначенню платежiв. Такi активи первiсно визнаються за справедливою вартiстю, яка
збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до здiйснення угоди. Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська
заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка розраховується з використанням методу ефективної ставки вiдсотка, за
вирахуванням збиткiв вiд їх знецiнення. На 31.12.2017 р. не була проведена оцiнка по амортизацiйної вартостi, тому що вся
дебiторська заборгованiсть поточна i найближчим часом буде погашена. До дебiторської заборгованостi вiдноситься дебiторська
заборгованiсть за операцiями страхування (основний вид дiяльностi).
Резерв сумнiвних боргiв нараховується тiльки на звiтну дату (на 31 грудня) для складання рiчного звiт, використовуючи коефiцiєнт
сумнiвностi
Дебiторська заборгованiсть ( рядок 1125 балансу) - 918380.6тис.грн.
Фiнансовi активи, наявнi для продажу
Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою фiнансовi активи, якi навмисно були визначенi в цiй категорiї. При первiсному
визнаннi такi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, яка збiльшується на суму затрат, що безпосередньо вiдносяться до
здiйснення угоди (таблиця 4).
Грошовi та прирiвнянi до них кошти.
Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвку, поточнi та кореспондентськi рахунки, короткостроковi депозити в банках.
На 31.12.17
всього у тому числi в iноземнiй валютi
Грошовi кошти та їх еквiваленти 127 277,0 2 441,3
зокрема:на поточних рахунках 6 344,8 2 441,3
Вклади в банках (депозити 120 929,2 готiвка в касi 3,0 Акцiонерний капiтал i дивiденди.
Компанiя емiтувала тiльки простi акцiї, якi вiдображаються у складi власних коштiв.
Згiдно протоколу № 2 вiд 12.08.2016р. частину нерозподiленого прибутку Товариства за 2012-2013 роки в розмiрi 493 000 000 грн.
спрямували на збiльшення статутного капiталу Товариста шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй отримано вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017р.
Резерви
Резерв пiд майбутнi виплати спiвробiтникам формуються у виглядi Резерву вiдпусток. Станом на 31.12.17( рядок 1520 Балансу) - 439
тис.грн
Резерв розраховано, як середньомiсячний фонд оплати працi.
Резерв сумнiвних боргiв нараховується тiльки на звiтну дату (на 31 грудня) для складання рiчного звiту, при цьому використовується
коефiцiєнт сумнiвностi.
Страховi резерви.
Згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року N 3104 "Про
затвердження Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя"
компанiя нараховує та веде облiк наступних резервiв: резерв незароблених премiй; резерв заявлених, але не виплачених збиткiв;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi.
Резерв незароблених премiй-метод "1/365" - "pro rata temporis";
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - метод фiксованого вiдсотка (10%);
Розмiщення страхових резервiв на 31.12.17р.
Величина сформованих страхових резервiв на кiнець звiтного перiоду, iз них: 193 193, 6
технiчних резервiв 193 193,6
у тому числi резерви незароблених премiй 160 645,6
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 2 310,0
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 29 158,0
резерв коливань збитковостi 1 080,0
Частка перестраховикiв у страхових резервах" (на кiнець звiтного перiоду)
Частка перестраховикiв у страхових резервах 87 518 ,1
у тому числi частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй 87 518 ,1
частка перестраховикiв у резервах заявлених, але не виплачених збиткiв -

I. ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ.
Дохiд.
Основний дохiд пiдприємства - дохiд вiд надання послуг страхування.
Нараховується в момент настання вiдповiдальностi страховика.
Страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартiсть.
Iншi доходи.
- Це доходи вiд операцiйної оренди, банкiвськi вiдсотки, агентська винагорода, курсовi рiзницi, суми, що отримуються в результатi
реалiзацiї переданого страхувальником права вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiянi збитки.
Операцiйна оренда.
Операцiйна оренда - оренда, при якiй не вiдбувається iстотного перенесення всiх ризикiв i вигод, пов'язаних з володiнням активу.
Оренднi платежi при операцiйнiй орендi вiдображаються у складi витрат, доходiв по перiодам нарахування.
Витрати.
Всi витрати вiдображаються в облiку вiдповiдно до принципу нарахування (тобто в момент їх здiйснення).
Основнi статтi витрат:
- Собiвартiсть - страховi виплати; прямi витрати, пов'язанi iз здiйсненням страхової дiяльностi;
- Адмiнiстративнi витрати - послуги оренди, утримання адмiнiстративного апарату, послуги зв'язку, юридичнi послуги, утримання
основних засобiв та iншi
- Витрати на збут - реклама, посередницькi послуги.
- Iншi витрати - благодiйнiсть, безнадiйна заборгованiсть, курсовi рiзницi.
Оподаткування.
Податок на прибуток розрахований згiдно чинного Податкового кодексу України. Податок на прибуток вiдображається у складi
збитку за поточний перiод.
II. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ.
Звiт складено з використанням прямого метода, при якому розкриваються основнi види валових грошових надходжень i валових
грошових платежiв.
Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвку, поточнi та кореспондентськi рахунки, короткостроковi депозити в банках.
На 31.12.17
всього у тому числi в iноземнiй валютi
Грошовi кошти та їх еквiваленти 127 277,0 2 441,3
зокрема:на поточних рахунках 6 344,8 2 441,3
Вклади в банках (депозити 120 929,2 готiвка в касi 3,0 Звiт звiт включає рух коштiв вiд операцiйной дiяльностi та iнвестицiйної дiяльностi.
Основний дохiд пiдприємства - дохiд вiд надання послуг страхування.
III. ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ.
Змiни у власному капiталi( таблиця 6):
1.Змiнилась сума Нерозподiленного прибутку.
2.Дооцiнку пiдприємство не проводило.
3. Згiдно протоколу № 2 вiд 12.08.2016р. частину нерозподiленого прибутку Товариства за 2012-2013 роки в розмiрi 493 000 000 грн.
спрямували на збiльшення статутного капiталу Товариста шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй отримано вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 05.05.2017р.
Протягом 2017 року Товариство не здiйснювало операцiї з пов'язаними особами.
Подiї пiсля дати балансу не вiдбувались.
Дата затвердження фiнансової звiтностi до випуску 23.02.2018р., дозвiл отриман вiд Правлiння компанiї.

Голова Правлiння О.В.Кузьмiнов
Головний бухгалтер О.М.Боярченко

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
1

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

ТОВ "Донконсалтаудит"

2

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

33913531

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

03040,м. Київ, пр-т Голосіївський, буд. 70

4

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

4252
29.01.2009

5

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

д/н
д/н
д/н
д/н
д/н

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою
України

д/н

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової
звітності

01.01.2017 - 31.12.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від
висловлення думки)

02

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

Основа для думки із застереженням.
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання
2015 року). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
"Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є
незалежними по відношенню до Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія
"Кремінь" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних
стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними
в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики
відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські
докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із
застереженням.
Згідно Наказу товариства "Про проведення річної інвентаризації" від 29 вересня 2017
року № 05/17-c проведена інвентаризація запасів, основних засобів та розрахунків з
дебіторами, кредиторами, постачальниками і агентами, але оскільки Товариством не
отримані на 100% акти звірок з його контрагентами неможливо, в повній мірі, підтвердити
дебіторську та кредиторську заборгованість. За оцінкою аудиторів, вищезазначені
зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не
перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. Дані
факти були підтверджені за результатами здійснених альтернативних процедур методом
вибіркового огляду основних засобів, які знаходяться в офісі Товариства, перевірку
первинних документів з обліку основних засобів, також ми перевірили альтернативними
засобами статті дебіторської та кредиторської заборгованості через запити підтвердження
заборгованості дебіторам та кредиторам.
Товариство обліковує та оцінює довгострокові фінансові інвестиції та поточні фінансові
інвестиції за фактичною собівартістю, оскільки ці фінансові інвестиції не мають
котирувань і не є спостережуваними - не обертаються на відкритому ринку (мають 3
рівень ієрархії справедливої вартості) та відсутні дані, які були б підставою для
визначення їх справедливої вартості. Питома вага довгострокових фінансових інвестицій
та поточних фінансових інвестицій, відповідно до валюти балансу складає 14,9 % та
47,0% відповідно.

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

НП 2702-1/17
27.02.2018
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Дата початку та дата закінчення аудиту

27.02.2018 - 05.04.2018
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Дата аудиторського висновку (звіту)

05.04.2018
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Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

55000.00
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Текст аудиторського висновку (звіту)

Звіт незалежного аудитора Адресат: - Акціонери, Наглядова рада та Керівництво ПАТ "СК "Кремінь"; - для подання до Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Думка із застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства
"Страхова компанія "Кремінь", далі - Товариство. Повна назва Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Кремінь" Код за ЄДРПОУ 24559002
Місцезнаходження 01021, м. Київ, вул. Інститутська, буд.19 Б, кімн. 33 Дата реєстрації Дата державної реєстрації 03 жовтня 1996 року Дата та номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб Дата запису 27.09.2004 року Номер запису 1 266 120 0000 001342 Фінансова звітність Товариства складається з:
1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 року (ф. 1); 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за період з 01 січня 2017 року
по 31 грудня 2017 року (ф. 2); 3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік (ф. 3); 4. Звіт про власний капітал за 2017 рік (ф. 4); 5.
Примітки до фінансової звітності за 2017 рік, що містять стислий виклад суттєвих аспектів облікової політики та іншу пояснювальну інформацію (Форма
вільна). На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням", фінансова звітність, що додається,
відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Публічного акціонерного товариства "Страхова компанія "Кремінь" на 31 грудня 2017 року,
та його фінансові результати і грошові потоки за 2017 рік, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Основа для думки із
застереженням. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту (МСА видання 2015 року). Нашу відповідальність згідно з цими
стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Публічного
акціонерного товариства "Страхова компанія "Кремінь" згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів
("Кодекс РМСЕБ") та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно
до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої

думки із застереженням. Згідно Наказу товариства "Про проведення річної інвентаризації" від 29 вересня 2017 року № 05/17-c проведена інвентаризація
запасів, основних засобів та розрахунків з дебіторами, кредиторами, постачальниками і агентами, але оскільки Товариством не отримані на 100% акти звірок з
його контрагентами неможливо, в повній мірі, підтвердити дебіторську та кредиторську заборгованість. За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають
обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому. Дані факти
були підтверджені за результатами здійснених альтернативних процедур методом вибіркового огляду основних засобів, які знаходяться в офісі Товариства,
перевірку первинних документів з обліку основних засобів, також ми перевірили альтернативними засобами статті дебіторської та кредиторської
заборгованості через запити підтвердження заборгованості дебіторам та кредиторам. Товариство обліковує та оцінює довгострокові фінансові інвестиції та
поточні фінансові інвестиції за фактичною собівартістю, оскільки ці фінансові інвестиції не мають котирувань і не є спостережуваними - не обертаються на
відкритому ринку (мають 3 рівень ієрархії справедливої вартості) та відсутні дані, які були б підставою для визначення їх справедливої вартості. Питома вага
довгострокових фінансових інвестицій та поточних фінансових інвестицій, відповідно до валюти балансу складає 14,9 % та 47,0% відповідно. Ключові
питання аудиту. Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності
за поточний період. Ці питання розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при
цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як відповідне питання розглядалось під
час нашого аудиту, наведено в цьому контексті. Ми виконали обов'язки, що описані в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого
звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого
викривлення фінансової звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі процедур, що були виконані під час розгляду зазначених нижче
питань, служать основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фінансової звітності, що додається. Ризик перевищення керівництвом повноважень
при складанні фінансової звітності. Оскільки керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності і за систему
внутрішнього контролю, підприємство завжди піддається ризику несумлінних дій з боку керівництва, незалежно від того, чи є підприємство публічним,
приватним, некомерційним або державним. Хоча рівень ризику обходу керівництвом засобів контролю в різних організаціях варіюється, цей ризик, тим не
менш, присутній у всіх організаціях. Через непередбачуваність засобів такого обходу цей ризик є ризиком суттєвого викривлення внаслідок недобросовісних
дій і, таким чином, являє собою значний ризик. Наші аудиторські процедури відносно даного ризику включали наступне: - Отримання листа-подання від
керівництва ПАТ "СК "Кремінь" щодо їх оцінки ризиків недобросовісних дій та існуючих засобах контролю, спрямованих на запобігання і виявлення цих
ризиків; - Огляд протоколів зборів Наглядової ради і Правління; - Оцінка суджень і рішень, прийнятих керівництвом ПАТ "СК "Кремінь" при формуванні
розрахункових оцінок, що включені у фінансову звітність; - Аналіз значних операцій, які виходять за рамки звичайної господарської діяльності Товариства, або
які є незвичними з будь-яких причин; - Тестування належного характеру журнальних проводок, відображених у головній книзі, та інших коригувань,
виконанихх під час підготовки фінансової звітності. На підставі проведеної нами роботи ми не виявили випадків перевищення керівництвом повноважень при
складанні фінансової звітності. Відображення витрат при формуванні резерву коливань збитковості. Згідно ст. 31 Закону України "Про страхування"
страховики, які мають ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, в обов'язковому
порядку формують та ведуть облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості. Згідно п. 6.1 Розділу 6
"Формування резерву коливань збитковості" Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, що
затверджена розпорядженням Держфінпослуг № 3104 від 17.12.2004 року із змінами і доповненнями, резерв коливань збитковості призначений для
компенсації виплат страховика, що пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді перевищує
очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування. Аналіз вимог двох вищенаведених
нормативних документів (ст.. 31 Закону "Про страхування" та п. 6.1. Методики №3104) свідчить про обов'язковість формування резерву коливань збитковості
при здійсненні обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та цільове призначення такого резерву
- бути за певних обставин джерелом відшкодування витрат страховика, пов'язаних зі страховими виплатами в майбутньому. Згідно МСФЗ 4 "Страхові
контракти" страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові виплати
виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі, як резерв катастроф та резерв коливань збитковості). З урахуванням
МСФЗ 4 Нацкомфінпослуг у своїх Інформаційних повідомленнях за 2012 рік рекомендує відображати сформований резерв коливань збитковості у складі I
розділу Пасиву Балансу "Власний капітал" по ст. "Інші резерви", але ця рекомендація не визначає, яким чином страховиком визнаються витрати та доходи при
зміні резерву коливань збитковості. Згідно з даними бухгалтерського обліку Товариством на 31.12.2017 року було сформовано резерв коливань збитковості у
розмірі 1 080 тис. грн., станом на 31.12.2016 року резерв коливань збитковості складав 0 тис. грн. Відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що затверджено постановою Кабінету Міністрів України №913
від 07.12.2016 року, ПАТ "СК "Кремінь" з 07.02.2017 року не має права здійснювати діяльність з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів, а лише виконувати обов'язки по раніше укладеним договорам перестрахування, через це Товариство буде
здійснювати майбутні страхові виплати за страховими контрактами, які існують на кінець звітного періоду. З урахування вимог МСФЗ 4 та вищенаведених
фактів, на наш погляд, ПАТ "СК"Кремінь" може визнавати як зобов'язання сформований резерв коливань збитковості та витрати, які понесені при збільшенні
резерву коливань збитковості, правомірно відображати у складі витрат звітного періоду. Інша інформація. Інша інформація складається з інформації, яка
міститься в Річній інформації емітента цінних паперів, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе
відповідальність за іншу інформацію. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з проведення нами аудиту фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи,
ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б
необхідно було включити до звіту. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за фінансову звітність.
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього
контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли керівництво має намір ліквідувати Товариство чи
припинити його діяльність, або коли у нього відсутня будь-яка інша реальна альтернатива, крім ліквідації або припинення діяльності. Ті, кого наділено
найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової
звітності. Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність, в цілому, не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства
або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит,
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що
приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" та МСА (видання 2015 року), в
якості національних стандартів аудиту (НСА) відповідно до рішення Аудиторської палати України № 344 від 04.05.2017 року, ми використовуємо професійне
судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: - ідентифікуємо та визначаємо ризики суттєвого викривлення
фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські
докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування
заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б
відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Товариства; - оцінюємо прийнятність застосованих
облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо
прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі
отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів здатність
Товариства продовжувати безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою
думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть
примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі; - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного
відображення. Ми повідомляємо керівництво та осіб, відповідальних за корпоративне управління, про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві

аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. Ми також
надаємо управлінському персоналу та відповідальним особам за корпоративне управління, твердження, що ми виконали доречні етичні вимоги щодо
незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також,
де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. З тих питань, які ми довели до відома осіб, що відповідають за корпоративне управління, ми
визначаємо питання, які були найбільш значущими для аудиту фінансової звітності за поточний період. і, отже, є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо
ці питання в нашому аудиторському звіті, крім випадків, коли публічне розкриття інформації про ці питання заборонено законом або іншим нормативним
актом, або коли в кількох випадках ми приходимо до висновку про те, що інформація про будь-яке питання не повинна бути повідомлена в нашому звіті, так як
можна обґрунтовано припустити, що негативні наслідки повідомлення такої інформації перевищать суспільно значиму користь від її повідомлення. Звіт про
інші правові та регулятивні вимоги. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства. Вивчаючи та
аналізуючи можливість викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, нами була проведена ідентифікація та оцінка ризиків відповідно до МСА 240
"Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності" (видання 2015 року). Аудиторами проведено конкретні дії ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме: - здійснена
перевірка інвентаризаційних описів та актів інвентаризації Товариства після завершення інвентаризації; - виконані процедури з дебіторської та кредиторської
заборгованостей (проаналізовано наявні акти звірок), підготовлених управлінським персоналом; - проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду
для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду; - здійснено тестування цілісності
записів та операцій, створених за допомогою комп'ютера; - проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації. При
проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності щодо шахрайства, включаючи його
внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 "Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його
середовища" (видання 2015 року), аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників Товариства, які на думку
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки.
Отримана довідка від управлінського персоналу про фінансово-господарські операції з пов'язаними особами, які у повному обсязі відображені у
бухгалтерському обліку та фінансовій звітності. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого
отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності Товариства, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування,
облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. Аудитори отримали достатні та прийнятні
аудиторські докази про відсутність викривлень фінансової звітності ПАТ "СК "Кремінь" внаслідок шахрайства за 2017 рік. Наявність суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до
НКЦПФР разом з фінансовою звітністю. Товариством, як емітентом цінних паперів розкривається та подається до НКЦПФР, разом з фінансовою звітністю
інша інформація, склад якої передбачено "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів" від 03.12.2013 року №2826. При розгляді іншої
інформації Товариства ми не виявили суттєвих суперечностей між фінансовою звітністю, що підлягає аудиту, та іншою інформацією, що розкривається
Товариством, як емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР, згідно вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документа,
що містять перевірену аудитором фінансову звітність". Аудитори не отримали достатні та прийнятні аудиторські докази щодо наявності суттєвих
невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством, як емітентом цінних паперів та
подається до НКЦПФР. Виконання значних правочинів. Впродовж 2017 року відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" Товариство не
мало виконання значних правочинів (25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності). Рішення щодо вчинення значних правочинів у
відповідності до положень Статуту та вимог Закону України "Про акціонерні товариства" приймаються Загальними зборами акціонерів. Власниками в 2017
році були: 16 юридичних осіб з загальною участю 69,27 % та 74 фізичні особи з загальною участю 30,73%. Щорічні загальні збори акціонерів проводились в
термін, визначений Законом України "Про акціонерні товариства" - до 30 квітня. Основні відомості про активи та зобов'язання. У звітному періоді Товариство
здійснювало діяльність з видів страхування інших, ніж страхування життя, на основі ліцензій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг на право здійснення страхової діяльності. Станом на 31.12.2017 року ПАТ "СК "Кремінь"має 3 відокремлених підрозділи. Згідно з
наказом № 05/17-c від 29.09.2017 року проведена інвентаризація необоротних активів, запасів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, грошових
коштів, розрахунків з дебіторами і кредиторами, у відповідності з Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого Наказом Мінфіну
України від 02.09.2014 року №879. У зв'язку з неможливістю перевірки фактів, які стосуються неучасті аудитора в інвентаризації активів, немає змоги дати
висновок по вказаних моментах. Однак, у ПАТ "СК "Кремінь" цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог
МСА (видання 2015). Аудиторами проведено альтернативні процедури через перевірку первинних документів з обліку основних засобів Товариства та через
запити підтвердження дебіторської та кредиторської заборгованості, за результатами яких можна стверджувати, що інформація, наведена в фінансовій звітності
про наявність залишків активів та зобов'язань станом на 31.12.2017 року, є достовірною та невикривленою. Бухгалтерський облік у ПАТ "СК "Кремінь"
організовано та ведеться відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року. Для бухгалтерського
обліку ПАТ "СК "Кремінь" використовує План рахунків та Інструкцію по його застосуванню №291 від 30.11.1999 року (в редакції Наказу Міністерства
фінансів України від 09.12.2011 року №1591), які діють в Україні. ПАТ "СК "Кремінь" самостійно визначає порядок аналітичного обліку та використовує
відповідні субрахунки. Бухгалтерський облік у ПАТ "СК "Кремінь" впроваджено за журнально-ордерною формою та ведеться з використанням пакету
прикладних програм 1С "Бухгалтерія". Стан бухгалтерського обліку задовільний і відповідає вимогам діючого нормативного законодавства. Основні засоби та
інші необоротні матеріальні активи. Оцінка, бухгалтерський облік та визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних активів Товариства,
відображених у балансі та інших формах звітності, відповідає вимогам МСФЗ 16 "Основні засоби". Станом на 31.12.2017 року Товариство має основні засоби з
залишковою вартістю 7 798 тис. грн., первісною вартістю 8 895 тис. грн., амортизацією 1 097 тис. грн. Згідно з обліковою політикою за МСФЗ при визначенні
оцінки основних засобів після визнання таких активом ПАТ "СК "Кремінь" застосовує модель собівартості. Товариство в 2017 році не проводило дооцінку
основних засобів. ПАТ "СК "Кремінь" не має основних засобів у фінансовій оренді. Нарахування амортизації основних засобів у 2017 році проводилось
прямолінійним методом. ПАТ "СК "Кремінь" не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне
обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. Інвестиційна нерухомість. Станом на 31.12.2017 року залишкова вартість інвестиційної
нерухомості складає 5 189 тис. грн. До складу інвестиційної нерухомості, відповідно до МСФЗ 40 "Інвестиційна нерухомість", відноситься земельна ділянка у
Генічеському р-ні та База відпочинку, що розташована на ній. Довгострокові фінансові інвестиції. Фінансові інвестиції обліковуються за собівартістю
відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" і МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", станом на 31.12.2017 року становлять 449
427 тис. грн. До складу довгострокових фінансових інвестицій входить: частка у статутному капіталі ТОВ "Універсал Ассіст", у розмірі 60% статутного
капіталу, та інвестиційні сертифікати українських емітентів. Дані про справедливу вартість фінансових інвестицій на даний час є невідомі, тому ми не
висловлюємо думки по вказаним моментам. Джерелом фінансового інвестування є власний капітал ПАТ "СК "Кремінь". Запаси. Запаси Товариства
визнаються, оцінюються та обліковуються згідно діючим нормативним вимогам МСБО 2 "Запаси". Запаси утримуються для споживання під час надання
послуг зі страхування та управління Товариством та оцінюються за собівартістю. Станом на 31.12.2017 року за даними обліку та звітності ПАТ "СК "Кремінь",
запаси обліковуються за собівартістю 52 тис. грн. Фінансові активи. Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та дебіторську заборгованість.
Обліковий підхід ПАТ "СК "Кремінь" до фінансових інструментів відповідає положенням МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", МСБО 32
"Фінансові інструменти: подання" та МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття". Дебіторська заборгованість. Дебіторська заборгованість визнається як
фінансовий актив та первісно оцінюється за собівартістю. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року разом 919 170 тис. грн., є поточною та
складається з суттєвої заборгованості: Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 918 381 тис. грн., авансів, за розрахунками з
бюджетом - 17 тис. грн., інша поточна дебіторська заборгованість - 772 тис. грн. Поточні фінансові інвестиції. Станом на 31.12.2017 року Товариство обліковує
фінансові інвестиції згідно до МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". Цінні папери призначені для торгівлі у фінансовій звітності відображені
у складі поточних фінансових інвестицій і оцінені за собівартістю, оскільки визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності
інформації про ринкові котирування таких компаній і відсутності всіх необхідних даних для проведення аналізу дисконтованих грошових потоків. На кінець
періоду, що перевіряється Поточні фінансові інвестиції дорівнюють 1 416 663 тис. грн. (зазначена інформація розкрита у Примітках до фінансової звітності за
2017 рік, п. 4.1, таблиця 4). Грошові кошти. Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, грошові кошти у касі, а також
депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів). Грошові кошти і їх еквіваленти Товариства не обмежені щодо обміну чи використання для погашення
зобов'язань принаймні протягом 12 місяців після дати балансу. Облік касових операцій у ПАТ "СК "Кремінь" у 2017 році ведеться у відповідності з
"Положенням про ведення касових операцій в національній валюті в Україні", затвердженого постановою Правління Національного банку України від
15.12.2004 року № 637 (зі змінами та доповненнями). Облік касових та банківських операцій Товариства відповідає чинному законодавству. Порушень в обліку
банківських та касових операцій не виявлено. Залишки коштів на поточних та депозитних рахунках, а також готівки в касі відповідають даним аналітичного

обліку, та даним банківських виписок і даним касової книги та складають 127 277 тис. грн.: на поточних рахунках Товариства в національній валюті 6 345 тис.
грн., у тому числі в іноземній валюті 2 441 тис. грн., у касі ПАТ "СК "Кремінь" 3 тис. грн., згідно ліміту, депозитні рахунки у банках 120 929 тис. грн.
(зазначена інформація розкрита у Примітках до фінансової звітності за 2017 рік, п. 4.2). Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо
кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу
достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною
рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України. Частка перестраховиків у страхових резервах. У статті "Частка перестраховиків у страхових
резервах" Товариством відображено суму частки перестраховиків у страхових резервах визначену та оцінену відповідно до національної нормативної бази
щодо формування страхових резервів на загальну суму 87 518 тис. грн. На нашу думку, показники першого та другого розділів активу балансу станом на
31.12.2017 року достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про активи Товариства, облік відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в
Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності. Вплив інфляції на монетарні статті. Коригування статей фінансової звітності на індекс
інфляції відповідно до МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" не здійснювалось. Довгострокові зобов'язання та забезпечення. Довгостроковими
забезпеченнями визнаються страхові резерви, які утворюються Товариством з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і сум страхового
відшкодування за укладеними договорами страхування. Станом на 31.12.2017 року ПАТ "СК "Кремінь" довгострокові забезпечення витрат персоналу - 439 тис.
грн., страхові резерви 193 194 тис. грн., у тому числі: резерв збитків або резерв належних виплат 31 468 тис. грн., резерв незароблених премій 160 646 тис. грн.
та інші резерви (резерв коливань збитковості) - 1 080 тис. грн. Формування та облік страхових резервів з видів страхування, інших ніж страхування життя,
здійснюються відповідно до вимог Закону України "Про страхування" та "Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя". Товариство формує такі технічні резерви: резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які
виникли, але не заявлені, резерв коливань збитковості. - Резерв незароблених премій включає в себе частки від сум надходжень страхових платежів, які
відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату. Величина резерву становить 80 % загальної суми надходжень страхових платежів. Резерв
незароблених премій обчислюється методом "1/365" "pro rata temporis" - розрахунок незаробленої премії пропорційно невикористаному строку дії договору
страхування на звітну дату. - Резерв заявлених, але невиплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів
на підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо), у залежності від сум фактично
зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. - Резерв збитків, які виникли, але не заявлені,
формується за кожним видом страхування окремо, з використанням методу фіксованого відсотка, відповідно до пункту 5.3 розділу 5 Методики. - Резерв
коливань збитковості формується за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
відповідно до першого абзацу пункту 2.3 розділу 2 Методики. Поточні зобов'язання та забезпечення. Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та
синтетичний облік зобов'язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 "Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи". Поточні зобов'язання, які
класифікуються як зобов'язання, які будуть погашені протягом 12 місяців, за розрахунками разом 819 969 тис. грн., у т. ч. кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги 745 тис. грн., розрахунками з бюджетом 2 519 тис. грн., у тому числі з податку на прибуток 2 509 тис. грн., за розрахунками зі
страхування 2 тис. грн., за розрахунками з оплати праці 6 тис. грн., поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 786 968 тис. грн., інші
поточні зобов'язання 29 729 тис. грн. Поточна кредиторська заборгованість відображена за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості отриманих
активів або послуг. На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує
розумну основу для формування аудиторського звіту про достовірність відображення довгострокових та поточних зобов'язань у фінансовій звітності ПАТ "СК
"Кремінь". Власний капітал. Станом на 31.12.2017 року власний капітал ПАТ "СК "Кремінь" складав 1 999 492 тис. грн., у т. ч.: статутний капітал 510 000 тис.
грн., резервний капітал 4 250 тис. грн., нерозподілений прибуток 1 485 242 тис. грн. У звітному році відбулось збільшення Статутного капіталу Товариства.
Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "Кремінь" від 12.08.2016 року було прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу
Товариства до 510 000 000,00 грн., шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) на
493 000 000,00 грн.. Станом на 31.12.2017 року Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку зареєструвала випуск акцій та видала Товариству
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №39/1/2017 від 05.05.2017 року. Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2017 року склав 510 000 тис. грн.
Статутний капітал поділений на прості іменні акції загальною кількістю 17 000 штук, номінальною вартістю кожної акції 30 гривень. Усі акції товариства
сплачені та зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за №39/1/2017 від 05.05.2017
року. Сформований статутний фонд ПАТ "СК "Кремінь" на дату перевірки відповідає вимогам ст. 2 та ст. 30 Закону України "Про страхування" з урахуванням
вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), що
затверджено постановою Кабінету Міністрів України №913 від 07.12.2016 року та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України "Про
страхування" на час реєстрації Товариства. При внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства"
(статті 30, 38, 39, 40). Статутний капітал розміром 510 000 тис. грн. станом на 31.12.2017 року сформований у повному обсязі та відповідає Статуту, який
прийнято та зареєстровано належним чином. На нашу думку, показники першого розділу пасиву балансу станом на 31.12.2017 року достовірно оцінені і дають
правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал ПАТ "СК "Кремінь", облік власного капіталу відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в Україні,
облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності. Витрати, їх облік та визначення. Витрати визнаються за методом нарахування. Всі статті витрат,
визнані у звітному періоді, включені до складу Звіту про фінансові результати. Витрати визнані у збитку: собівартість послуг зі страхування 5 083 тис. грн.,
чисті понесені збитки за страховими виплатами 167 628 тис. грн.; витрати від зміни інших страхових резервів 25 877 тис.грн., адміністративні витрати 7 518
тис. грн., витрати на збут 2 055 тис.грн., інші операційні витрати 85 236 тис. грн. Витрати визнаються, якщо виникає зменшення економічних вигід, пов'язаних
із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні. Фінансові витрати на Товаристві відсутні. Адміністративні витрати на
Товаристві складалися з таких елементів: витрати на персонал, операційна оренда, амортизація основних засобів, витрати на банківське обслуговування та інші
витрати (зазначена інформація розкрита у Примітках до фінансової звітності за 2017 рік, розділ II). Витрати на збут за 2017 рік складалися з таких елементів:
комісійна винагорода страховим агентам. Інші операційні витрати складалися з наступних елементів: витрати від операційної курсової різниці, членські
внески, витрати на врегулювання регресних вимог, штрафи, благодійність та інші витрати. Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду
України, щорічні відпускні, забезпечення у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються
працівниками ПАТ "СК "Кремінь". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахований відповідно до
Податкового Кодексу України. Податок на прибуток за 2017 рік складає 10 044 тис. грн. Доходи, їх облік та визначення. Облік доходів ведеться Товариством у
відповідності до вимог МСФЗ 4 "Страхові контракти", МСБО № 18 "Дохід" та визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану
вартість, інших податків з продажу та знижок. Датою збільшення доходів від страхової діяльності вважається дата виникнення відповідальності страховика
перед страхувальником за страховим контрактом. ПАТ "СК "Кремінь" не є платником податку на додану вартість. На підставі п. 196.1.3 ст. 196 Податкового
кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI (зі змінами та доповненнями) операції зі страхування не є об'єктом оподаткування податку на додану
вартість. Доходи визнані у прибутку складаються з: чисті зароблені страхові премії 291 580 тис. грн. та інші операційні доходи 1 189 тис. грн., інші фінансові
доходи 151 тис. грн. Інші операційні доходи за 2017 рік на Товаристві складався з таких елементів: відсотки за поточними рахунками в банках, агентська
винагорода, отримані регреси.. Інші фінансові доходи складалися з таких елементів: дохід від реалізації цінних паперів. За результатами фінансовогосподарської діяльності за 2017 рік ПАТ "СК "Кремінь" отримало збиток 10 521 тис. грн Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних
бухгалтерського обліку достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". Облiкова полiтика ПАТ "СК "Кремінь" свiдчить, що вона, в
цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України для складання фiнансової звітності страховиків. Інформація до Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом). Звіт про рух грошових коштів складено згідно вимог МСФО 7 "Звіт про рух грошових коштів". Звіт про рух грошових
коштів складається прямим методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень та валових витрат грошових коштів. У звіті про рух
грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отримані страхові платежі, страхові відшкодування, відсотки за розміщення депозитів, агентську
винагороду, орендну плату. ПАТ "СК "Кремінь" не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання. Залишок грошових
коштів та їх еквівалентів на 31.12.2017 року на рахунках у банках та в касі Товариства складає 127 277 тис. грн. та доступний для майбутньої операційної
діяльності та погашення зобов'язань. Облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні
даним фінансової звітності. Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі). Протягом 2017 року відбулося зменшення власного капіталу
у сумі 10 521 тис. грн., за рахунок нерозподіленого збитку за 2017 рік. Власний капітал на кінець звітного періоду складає 1 999 492 тис. грн. У звітному році
відбулось збільшення Статутного капіталу Товариства. Протоколом позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "СК "Кремінь" від 12.08.2016 року було
прийнято рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства до 510 000 000,00 грн., шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок
спрямування до статутного капіталу прибутку (його частини) на 493 000 000,00 грн.. Станом на 31.12.2017 року Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку зареєструвала випуск акцій та видала Товариству свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №39/1/2017 від 05.05.2017. Облік змін у власному
капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності. Розкриття інформації про

пов'язані сторони. Згідно з МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони" операції з пов'язаними сторонами протягом звітного періоду ПАТ "СК
"Кремінь" вітсутні (зазначена інформація розкрита у Примітках до фінансової звітності за 2017 рік, розділ IV). Протягом звітного періоду ПАТ "СК "Кремінь"
не брало на себе істотних додаткових зобов'язань по пенсійним виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим
управлінським персоналом. Судові розгляди та рішення. Скарги, що надходять на адресу ПАТ "СК "Кремінь" розглядаються у строки та в порядку,
встановлених чинним законодавством. Уповноважений розглядати скарги: Заступник голови правління - Мельниченко О.Ю. Протягом 2017 року до Товариства
надійшла скарга щодо неналежного виконання страховиком своїх зобов'язань за договором страхування. Скарга не була задоволена у зв'язку з її
безпідставністю. Інформація щодо вартості чистих активів ПАТ "СК "Кремінь". При розрахунку вартості чистих активів Товариства за попередній та звітний
періоди використана методика відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених
рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 року № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). При
розрахунку вартості чистих активів (нетто-активів) Товариства аудитори дотримувались вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року
№913 (зі змінами та доповненнями). Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема Статті 155 "Статутний
капітал акціонерного товариства" Цивільного кодексу України. Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів Товариства, як акціонерного товариства є
більшою, ніж величина статутного капіталу та мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом. Аналіз показників фінансового стану.
Фінансовий стан визначається сукупністю показників, що відображають наявність, розміщення і використання ресурсів, його реальні й потенційні фінансові
можливості та безпосередньо впливає на ефективність підприємницької діяльності ПАТ "СК "Кремінь". На підставі отриманих облікових даних був
проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості, розрахунок яких наданий нижче. Аналіз показників фінансового стану ПАТ "СК
"Кремінь": № з/п Показники на 31.12.2016 року на 31.12.2017 року Нормативні значення показників 1 Коефіцієнт ліквідності: 1.1.Загальний (коефіцієнт
покриття) Характеризує скільки на кожну гривню зобов'язань підприємство має усіх мобілізованих коштів К1.1 = II розділ + III розділ активу балансу III розділ
пасиву балансу 3,73 3,11 >1 1.2. Абсолютної ліквідності Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути негайно погашена коштами на
розрахунковому рахунку та інших рахунках в банках К1.3 = Грошові кошти /III розд. пасиву балансу 0,2 0,15 >0 2 Коефіцієнт автономії: Показує питому вагу
власних коштів в загальній сумі ресурсів підприємства К2= І розділ пасиву балансу/ Валюта балансу (Код рядка 1900) 0,7 0,66 >0,5 3 Коефіцієнт
співвідношення залучених і власних коштів: Показує вартість залучених підприємством коштів в розрахунку на гривню власних коштів К3 = II розділ + III
розділ пасиву балансу І розділ пасиву балансу 0,4 0,5 0,5-1 4 Коефіцієнт маневреності: Характеризує міру мобільності власних коштів підприємства К4 = І р.
пасиву - І р. активу/І р. пасиву 0,8 0,8 до збільшення 5 Коефіцієнт фінансової стійкості: Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена за
рахунок Власного капіталу підприємств К5 = І розділ пасиву/III розділ пасиву 3,14 0 2,44 >1 6 Коефіцієнт фінансової незалежності: Показує питому вагу
власних коштів в загальній сумі заборгованості підприємства К6 = І розділ пасиву/ II розділ + III розділ пасиву балансу 2,4 2,0 до збільшення З наведених
коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансове становище ПАТ "СК "Кремінь" декілька погіршилось, але залишається стійким. Фінансові показники ПАТ
"СК "Кремінь" перебувають на належному рівні, що свідчить про можливість ПАТ "СК "Кремінь" своєчасно розрахуватися по своїм поточним зобов'язанням
без загрози порушень структури капіталу. Умови договору на проведення аудиту Договір на проведення аудиту № 2702-1/18 від 27.02.2018 року Дата початку
27.02.2018 року Дата завершення 05.04.2018 року Директор - Незалежний аудитор ТОВ "Донконсалтаудит" Малиновська І.А. сертифікат аудитора серія А №
005061 від 30.01.2002 року. Термін дії до 30.01.2021 року _________________ Основні відомості про аудиторську фірму Повна назва Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" Код за ЄДРПОУ 33913531 Місцезнаходження 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд.70 Дата реєстрації
свідоцтво від 25.11.2005 року номер запису № 12661020000014045 Номер та дата свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм № 4252 від 29.01.2009
року рішення Аудиторської палати України №198/2 від 29.01.2009 року. Термін дії продовжено до 30.01.2019 року Зовнішня перевірка системи контролю якості
аудиторських послуг Свідоцтво про відповідність системи контролю якості №0456, видане рішенням АПУ від 27.03.2014 року № 291/4. Номер та дата видачі
сертифіката директора - аудитора сертифікат аудитора серія А № 005061 від 30.01.2002 року. Термін дії до 30.01.2021 року. Дата видачі 05 квітня 2018 року.

