Титульний аркуш

28.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 01/49
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

	Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Директор



Винник Олег Вiкторович
(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31630408
4. Місцезнаходження: 01133, Україна, Київська обл., Печерський р-н, мiсто Київ, генерала Алмазова, 18/7
5. Міжміський код, телефон та факс: 0445960071, 0445960072
6. Адреса електронної пошти: office@magistral.kiev.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.03.2021, Затвердити рiчну iнформацiю
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): 
9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку
http://transmagistral.com.ua
28.04.2021

(URL-адреса сторінки)
(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
X
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
X
4. Інформація щодо корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство
X
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

7. Судові справи емітента

8. Штрафні санкції щодо емітента

9. Опис бізнесу
X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
X
1) інформація про органи управління
X
2) інформація про посадових осіб емітента
X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення
X
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)
X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
X
2) інформація про розвиток емітента
X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента
X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
X
4) звіт про корпоративне управління
X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)
X
- інформація про наглядову раду
X
- інформація про виконавчий орган
X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента
X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента
X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
X
- повноваження посадових осіб емітента
X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
X
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 емітента

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
X
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 осіб, послугами яких користується емітент
X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

26. Інформація про вчинення значних правочинів

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

29. Річна фінансова звітність
X
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
X
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

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

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. 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

38. 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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:
Товариством протягом звiтного року власнi акцiї не викупались. Облiгацiї, iншi цiннi папери, борговi та похiднi цiннi папери не випускались.
ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
	Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
2. Скорочене найменування (за наявності)
	ПрАТ "СК "Трансмагiстраль"
3. Дата проведення державної реєстрації
	12.08.2003
4. Територія (область)
	Київська обл.
5. Статутний капітал (грн) 
	7000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
	0
8. Середня кількість працівників (осіб)
	8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
	65.12 - Iншi послуги у сферi страхування
	65.20 - Перестрахування
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
	Головне управлiннi по АТ  ОЩАДБАНК м. Києва, МФО 322669
2) IBAN
	UA173226690000026501300696616
3) поточний рахунок
	UA173226690000026501300696616
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
	, МФО 
5) IBAN
	
6) поточний рахунок
	

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата видачі
Орган державної влади, що видав ліцензію
Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1
2
3
4
5
Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ
АГ 569479
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ ЗРЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного,водного, транспорту( морського, внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),вантажiв та багажу(вантажобагажу).
АГ № 569480
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдпов.перевiзника)
АГ № 569481
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ 	

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв
АГ № 569482
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування наземного транспорту(крiм залiзничного)
АГ № 569685
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника).
АГ № 569486
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)
АГ № 569487
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Особисте страхування працiвникiввiдомчої( крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорониi членiв добровiльнихпожежних дружин (команд)
АГ № 569490
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Обовязкове страхування субєктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
АГ № 569492
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Опис
Лiцезiя безстрокова
Обовязкове страхування цивiльної вiдповiдальностi субєктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на обєктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi обєкти
АГ № 569493
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Обовязкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї
АГ № 569491
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Обовязкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.
АГ № 569495
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування водного транспорту (морського, внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
АГ № 569684
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування фiнансових ризикiв
АГ № 569488
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування здоровя)
АГ № 569483
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування кредитiв(у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту).
АГ № 569484
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова
Добровiльне страхування вантажiв та багажу(вантажобагажу).
АГ № 569485
21.02.2011
ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКIВ ФIНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Опис
Лiцензiя безстрокова

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах
1) Найменування
	-
2) Організаційно-правова форма
	Приватне акціонерне товариство
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
	-
4) Місцезнаходження
	-
5) Опис 
	Емiтент не має частки в iнших юридичних особах


14. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства
Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)
Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента
Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1
2
3
4
Нацiонельне рейтингове агентство "Рюрiк"
уповноважене рейтингове агентство
Визначення рейтингової оцінки емітента 11.12.2020
стабiльний
Опис


XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, представництв або та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

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 чисельнiсть штатних працiвникiв 8, з них сумiсник - 1. Фонд оплати працi склав 2 554 тис.грн. Вiдбулося збiльшення в порiвняннi з 2019 роком на 672 тис.грн. Для забезпечення належного рiвня квалiфiкацiї працiвникiв емiтента спрямована на операцiйнi потреби здiйснюється навчання керiвного складу емiтента та участь у конференцiях(семiнарах) за професiйною дiяльнiстю.

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
Емiтент не належить до обєднань пiдприємств.

Cпільна 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
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, прiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Протягом звiтного перiоду пропозицiї  щодо реорганiзацiї  з боку третiх осiб не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
oфiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
b) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
oфiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
b) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми.
o	фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
Товариство пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив як такий, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо таке рiшення усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi .
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких причин:
а) воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають "неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або
б) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком, причому iнформацiя про групу для внутрiшнього користування подається на цiй основi провiдному управлiнському персоналу суб'єкта господарювання (згiдно з визначенням, наведеним у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн").
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Облiкова полiтика пiдприємства встановлена наказом про облiкову полiтику № 1 вiд 01.01.12 р.
Бухгалтерський облiк у Товариствi ведеться вiдповiдно до основних вимог нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, що, в свою чергу, грунтуються на основних вимогах Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, прогнозування економiчних показникiв та фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi, а також органiзацiю системи управлiння ризиками.
Основнi засоби Компанiї враховуються i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi Компанiї у вiдповiдностi з МСБО 16 Основнi засоби.
Основними засобами визнаються матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльше одного року та вартiсть яких перевишує 6000 гривень(це визнання не стосується основних засобiв, якi були введенi в експлуатацiю до застосування у Товариствi мiжнародних стандартiв). Данi матерiальнi активи використовуються Компанiєю в процесi виробництва або поставки товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим сторонам, для здiйснення адмiнiстративних i соцiальних функцiй.Основнi засоби Компанiї враховуються по об?єктах. Об?єкти основних засобiв класифiкуються по окремих класах (групах).
Класи (групи) основних засобiв наведенi у таблицi:
Клас (група) основних засобiв iстотнiсть, грн. Термiн корисного використання, рокiв Метод нарахування амортизацiї
Будови 6000,00 25 Прямолiнiйний
Машини та обладнання 6000,00 4-5 Прямолiнiйний
Транспортнi засоби 60000,00 5 Прямолiнiйний
Комп?ютери та офiсна технiка 6000,00 4-5 Прямолiнiйний
?нструменти, прилади, iнвентар (меблi) 6000,00 3-5 Прямолiнiйний
?ншi основнi засоби 6000,00 5 Прямолiнiйний
Готовi до експлуатацiї обєкти, якi плануються до використання в складi основних засобiв до моменту початку експлуатацiї числяться в складi класу (групи) придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби.
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть придбання i всi витрати пов?язанi з доставкою i доведенням об?єкта до експлуатацiї.
Виготовленi власними силами об?єкти основних засобiв оцiнюються за фактичними прямими витратами на їх створення. В момент вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю вiдшкодування у вiдповiдностi з МСБО 36 Зменшення корисностi активiв.
Нарахування амортизацiї по обєктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисного використання цього обєкту. Нарахування амортизацiї основних засобiв починається з мiсяця, наступного за датою введення в експлуатацiю.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю та ремонт основних засобiв списуються на витрати перiоду по мiрi їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i удосконалень основних засобiв капiталiзується (iстотними, Компанiя визначає оновлення i удосконалення основних засобiв вартiсть яких перевищує 6000 гривень та термiн корисного використання яких бiльше одного року). Якщо при замiнi одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента.
Компанiя використовує для оцiнки основних засобiв першу модель i облiк за первинною вартiстю.
В разi наявностi чинникiв знецiнення активiв Компанiя вiдображає основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно МСБО 36 i Зменшення корисностi активiв.

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), середньо реалізаційні 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 
Предметом дiяльностi компанiї є страхування, перестрахування, спiвстрахування та фiнансова дiяльнiсть, повязана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, а також виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi угод про сумiсну дiяльнiсть.
Формування подальшої стратегiї розвитку ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" повинно базуватися на головнiй концепцiї класичного страхування, що визначає страхування одним iз важливих фiнансових чинникiв розвитку вiтчизняної економiки, прiоритетним у дiяльностi компанiї є Добровiльне медичне страхування ; основнi ризики в дiяльностi емiтента: страхова дiяльнiсть  є ризиковим видом дiяльностi компанiї, тому багато уваги придiляється формуванню резервiв. Страховi резерви розраховуються вiдповiдно до вимог закону України "Про страхування" Компанiя, згiдно з встановленою Уповноваженим органом методикою формування i ведення облiку створює технiчнi резерви за видами страхування, iншими нiж страхування життя.Для забезпечення ефективної дiяльностi страхової органiзацiї необхiдно мати стiйкий збалансований страховий портфель, одним iз методiв такого забезпечення є перестрахування. 

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 
-

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, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Iнформацiя про будь-якi значнi правочини емiтента вiдсутня. Виробничi потужностi у емiтента вiдсутнi.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
В даний час емiтент веде свою дiяльнiсть в умовах фiнансової та економiчної нестабiльностi на Українi. Економiчна ситуацiя в країнi значною мiрою залежить вiд ефективностi дiй керiвництва країни. На сьогоднi не iснує чiткого уявлення, якi заходи можуть бути вжитi керiвництвом щодо  законодавчих обмежень, якi можуть вплинути на здатнiсть  емiтента продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Станом на 31.12.2020 року робочий капiтал задовольняє поточнi потреби Товариства.Фiнансування дiяльностi Товариства здiйснюється за рахунок страхування, перестрахування та фiнансової дiяльностi повязаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiння ними, а також виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених угод. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi  свiдчить про можливiсть Товариства погасити свої поточнi зобовязання. якщо це безпосередньо повязано iз зазначеними видами дiяльностi, коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi вiдповiдає нормативному значенню, що свiдчить про можливiсть Товариства миттєво погасити свої поточнi зобовязання. Товариство має достатньо власних коштiв та не залежить вiд позикових коштiв.  ПрАТ СК "Трансмагiстраль" проводить роботу спрямовану на виконання вимог розпорядження Нацкомфiнпослуг  вiд 03.08.2018 року № 850 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика" . Зборами акцiонерiв  прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
-

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)
Довгостроковою стратегiєю ПрАТ "Страхова компанiя  "Трансмагiстраль" є дiяльнiсть спрямована на забезпечення прибутку. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. Перспективнiсть подальшого розвитку Товариства залежить вiд подальшого розвитку ринку страхових послуг.  . 
Основними завданнями компанiї  на 2021 рiк є:
забезпечення надiйним компенсацiйним ресурсом акцiонерiв;
-пiдвищення  популярностi СК на ринку та серед клiєнтiв;
Залучення додаткових джерел фiнансування, розширення асортименту послуг;
-забезпечення зростання отриманих страхових платежiв, забезпечення прибутковостi.



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Дослiдження та розробки протягом звiтного року не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiя вiдсутня


IV. Інформація про органи управління
Орган управління
Структура
Персональний склад
Загальнi збори акцiонерного товариства
У вiдповiдностi до статуту Товариства  ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ ТОВАРИСТВА є вищим органом управлiння
	10.1. Загальнi збори є вищим органом Товариства.
10.2. У Загальних зборах мають право брати участь усi його акцiонери, якi включенi до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах, складеного вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, незалежно вiд кiлькостi голосуючих акцiй, що їм належать. 
Акцiонери мають право призначити свого представника для участi у Загальних зборах, який може бути постiйним чи призначеним на певний строк. 
Акцiонери мають право замiнити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. 
У Загальних зборах мають право брати участь iншi особи, перелiк яких встановлено у Положеннi про Загальнi збори акцiонерiв Товариства.
10.3. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради та/або Директора.
10.4. До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить:
10.4.1. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства.
10.4.2. Внесення змiн до Статуту Товариства.
10.4.3. Прийняття рiшення про анулювання викуплених акцiй.
10.4.4. Прийняття рiшення про змiну типу Товариства.
10.4.5. Прийняття рiшення про розмiщення акцiй.
10.4.6. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу Товариства.
10.4.7. Прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу Товариства.
10.4.8. Прийняття рiшення про дроблення або консолiдацiю акцiй.
10.4.9. Затвердження Положень про Загальнi збори акцiонерiв Товариства, Наглядову раду Товариства, Ревiзiйну комiсiю Товариства та Директора Товариства, а також внесення змiн до них.
10.4.10. Затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.
10.4.11. Затвердження рiчного звiту Товариства.
10.4.12. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
10.4.13. Затвердження розмiру рiчних дивiдендiв.
10.4.14. Прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй.
10.4.15. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
10.4.16. Обрання членiв Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Наглядової ради.
10.4.17. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
10.4.18. Припинення повноважень та обрання членiв Ревiзiйної комiсiї, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових або трудових договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.
10.4.19. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, Директора та Ревiзiйної комiсiї.
10.4.21. Прийняття рiшення про вiдшкодування витрат акцiонера (акцiонерiв) на здiйснення аудиторської перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
10.4.22. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв (крiм акцiй) та суму, що перевищує 25% вартостi активiв.
10.4.23. Прийняття рiшення щодо про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi Товариства.
10.4.24. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi вчинятимуться Товариством протягом не бiльше одного року.
10.4.25. Прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної звiтностi Товариства або якщо таке рiшення не прийнято Наглядовою радою Товариства.
10.4.26. Прийняття рiшення про видiл та припинення Товариства, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України, про лiквiдацiю Товариства, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї (припинення), порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного балансу.
10.4.27. Обрання комiсiї з припинення Товариства, затвердження розподiльчого балансу, передавального акту.
10.4.28. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв.
10.4.29. Прийняття рiшення про обрання уповноваженої особи для представлення iнтересiв акцiонерiв у випадках, передбачених чинним законодавством України.

-
Наглядова рада товариства
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та 4  члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Протягом 2020 року до складу наглядової ради входили:
Голова наглядової ради Меленiвська Ярослава Валерiївна , обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020р. (Протокол загальних  зборiв  акцiонерiв    вiд  10.04.2020р.) термiном на 3 роки, Головою наглядової ради обрана рiшенням Наглядової ради 07.04.2017 р. (протокол  вiд 10.04.2020р.).


Член наглядової ради Мосенжник Михайло Юзефович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020р. (Протокол загальних  зборiв  акцiонерiв    вiд  10.04.2020р.) термiном на 3 роки.

Член наглядової ради Корнєв Михайло Михайлович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020р. (Протокол загальних  зборiв  акцiонерiв    вiд  10.04.2020р.) термiном на 3 роки

Член наглядової ради Чернега Юрiй Олександрович, обраний членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020р. (Протокол загальних  зборiв  акцiонерiв    вiд  10.04.2020р.) термiном на 3 роки.

Член наглядової ради Козак Марта Володимирiвна, обрана членом наглядової ради Загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020р. (Протокол загальних  зборiв  акцiонерiв    вiд  10.04.2020р.) термiном на 3 роки.
Член наглядової ради Сiнгаєвський Костянтин Iванович. На посаду члена наглядової ради призначено на пiдставi рiшення акцiонера емiтента про замiну члена наглядової ради вiд 27.08.2020 року. Члена наглядової ради - представника акцiонера обрано настрок повноважень наглядової ради обраної за рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2020 року.

Член наглядової ради Гладчук Олег Зiновiйович. На посаду члена наглядової ради призначено на пiдставi рiшення акцiонера емiтента про замiну члена наглядової ради вiд 27.08.2020 року. Члена наглядової ради - представника акцiонера обрано настрок повноважень наглядової ради обраної за рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2020 року.
Член наглядової ради Прокопчук Сергiй Васильович. На посаду члена наглядової ради призначено на пiдставi рiшення акцiонера емiтента про замiну члена наглядової ради вiд 18.08.2020 року. Члена наглядової ради - представника акцiонера обрано настрок повноважень наглядової ради обраної за рiшенням загальних зборiв вiд 10.04.2020 року.


Протягом 2020 року  акцiонером АТ "Укртранснафта" проведено замiну своїх представникiв у наглядовiй товариства, Козак Марту Володимирiвну, Чернегу Юрiя Олександровича, Косенко Ольгу Вiталiївну на нових представникiв - Прокопчука Сергiя Васильовича, Гладчука Олега Зiновiйовича та Сiнгаєвського Костянтина Iвановича.

Виконавчий орган товариства
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор. 
 Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. В своїй дiяльностi Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом, трудовими договорами/контрактами та iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями прийнятими Загальними зборами та Наглядовою Радою.

Станом на дату складання цього Звiту Виконавчим органом товариства є:
Директор Винник Олег Вiкторович, обраний на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  з 08.04.2017р. (Протокол загальних зборiв  вiд 07.04.2017р.) термiном на 3 роки. 08 квiтня 2020 року рiшенням Наглядової ради  контракт переукладено до 07 квiтня 2025 року


V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
№ з/п
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові
Рік народження
Освіта
Стаж роботи (років)
Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Головний бухгалтер
Савдєєва Галина Василiвна
1967
Вища
30
ТОВ Фiнансова установа "БТА-IПОТЕКА"- головний бухгалтер; ТОВ "Фiнансове агенство по збору платежiв"- головний бухгалтер.
10.03.2010, -

Опис:
Не володiє часткою у статутному капiталi емiтента. Призначена на посаду головного бухгалтера.Виплачена винагорода за 2020 роцi склала 517 тис.грн. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: головний бухгалтер фiнансових установ.
2
Директор
Винник Олег Вiкторович
1975
Вища
25
Заступник генерального директора з юридично-правових питань ПАТ "СК "Трансмагiстраль", генеральний директор СК "Трансмагiстраль"
08.04.2020, 5 рокiв

Опис:
На посаду  директора призначено за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 07.04.2017 року.  08 квiтня 2020 року рiшенням Наглядової ради  контракт переукладено до 07 квiтня 2025 року.
Винагорода за 2020 рiк склала 663 тис. грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Ранiше займав посаду заступника генерального директора з юридично-правових питань ПАТ "СК "Трансмагiстраль", генерального директора СК "Трансмагiстраль" Винник О.В. своєї згоди на розкриття паспортних даних не надав.
3
Член Наглядової ради
Мосенжник Михайло Юзефович
1960
Вища
31
Радник генерального директора АТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Призначено членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 10.04.2020 року. Винагорода у 2020  - 60 000 грн.. Мосенжник М.Ю. своєї згоди на розкриття паспортних даних не надав.
4
Голова Наглядової ради
Прокопчук Сергiй Васильович
1979
Вища
11
Радник Генерального директора  АТ "Укртранснафта"
18.08.2020, 10.04.2023

Опис:
Призначено членом наглядової ради загальними зборами акцiонерiв вiд 10.04.2020 року. Винагорода за 2020 рiк  - 60 000 грн. Прокопчук С.В. своєї згоди на розкриття паспортних даних не надав.
5
Член Наглядової ради
Сiнгаєвський Костянтин Iванович
1969
Вища
18
Голова профспiлкової органiзацiї
27.08.2020, 10.04.2023

Опис:
Призначено членом наглядової ради за рiшенням акцiонера 27.08.2020 року. Винагорода у 2020 роцi  150 000 грн. своєї згоди на розкриття паспортних даних не надав.
6
Член Наглядової ради
Чернега Юрiй Олександрович
1975
Вища
28
Директор з безпеки АТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Призначено членом наглядової ради на пiдставi рiшення загальних зборiв вiд 10.04.2020 року. Винагорода у 2020 роцi не виплачувалась. Чернега Ю.О. своєї згоди на розкриття паспортних даних не надав.
7
Член Наглядової ради
Корнєв Михайло Михайлович
1962
Вища
32
Начальник управлiння по роботi з персоналом АТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Призначено членом Наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 10.04.2020 року. Винагорода у 2020 роцi 60 000 грн. Згоди на розкритт паспортних данних не надав.
8
Голова ревiзiйної комiсiї
Клименко Костянтин Валерiйович
1977
Вища
22
Головний бухгалтер ПАТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Обрано за рiшенням агальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2020  2020 року.Винагорода за 2020  рiк - 60 000 грн.
9
Голова Наглядової ради
Меленiвська Ярослава Валерiвна
1977
Вища
21
Начальник департаменту планування та iнвестицiй  АТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Замiна акцiонером АТ "Укртранснафта" свого представника в Наглядовiй радi. Винагорода за 2020 рiк - 60 000 грн.
10
Член Наглядової ради
Косенко Ольга Вiталiївна
1975
Вища
23
Менеджер служби комплаєнс АТ "Укртранснафта"
10.04.2020, 3 роки

Опис:
Замiна акцiонераом АТ "Укртранснафта" свого представника в Наглядовiй радi. Винагорода за 2020 рiк не виплачувалась.
11
Член Наглядової ради
Гладчук Олег Зiновiйович
1978
Вища
20
Начальник вiддiлу екологiчної безпеки
27.08.2020, 10.04.2023

Опис:
Призначено за рiшенням акцiонера АТ "Укртранснафта" на пiдставi рiшення про замiну члена Наглядової ради. Винагорода за 2020 рiк склала 60 000 грн.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій




Прості іменні
Привілейовані іменні
1
2
3
4
5
6
Директор
Винник Олег Вiкторович
226
0,03229
226
0
Член Наглядової Ради
Корнєв Михайло Михайлович
91
0,013
91
0

3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Не передбачено
VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника
Місцезнаходження
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
 Акцiонерне товариство "Укртранснафта"
31570412
01010, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м. Київ, Московська, 32/2
27,9839
 Первинна профспiлкова органiзацiя фiлiї АТ "Укртранснафта",
25868544
39605, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, м. Кременчук, Перемоги,32/5
34,9717
Wadless Holdings Limited
HE 118080
1065, Кiпр, Нiкосiя р-н, Нiкосiя, Джианну Кранiдiотi,10
0,1143
Корпоративний  фонд "Укртранснафта"
32074529
01133, Україна, Київська обл., Печерський р-н, м.Київ, Генерала Алмазова,18/7
19,9423
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Фiзичнi особи в кiлькостi 4564
16,9878
Усього
0

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Довгостроковою стратегiєю ПрАТ "Страхова компанiя  "Трансмагiстраль" є дiяльнiсть спрямована на забезпечення прибутку. В перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi. 
Самим суттєвим, що вплинуло на роботу страхових компанiй в 2020 роцi, стало прийняття Закону України "Про сплiт", у вiдповiдностi до якого страховий ринок України отримав нового регулятора - Нацiональний банк України. У зв'язку з цим, система державного  нагляду стала бiльш  жорсткою.
	Серед основних завдань, якi НБУ поставив перед страховими компанiями, є декiлька найбiльш вагомих: перше - прозорiсть структури власностi, друге - достатнiсть капiталу, третє - дотримання вимог законодавства у сферi фiнансового монiторингу та ринкової поведiнки i захисту прав споживачiв.
	 Не зважаючи на те, що страховий ринок, як i вся економiка країни, теж вiдчув на собi наслiдки пандемiї, адже скоротились не тiльки збори страхових платежiв, але й iнвестицiйнi доходи Страховикiв, а  вiдсотки по банкiвських депозитах скоротились майже вдвiчi за останнiй рiк, з 16-18% до 7-8%, компанiям, якi забажали залишитися на ринку, довелося вирiшувати питання капiталiзацiї.
	В 2020 роцi Товариством проведено ряд заходiв, спрямованих на ефективне функцiонування:
-  створено новi страховi продукти;
- збiльшено кiлькiсть  страхувальникiв - фiзичних осiб;
- з метою забезпечення нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу  збiльшено статутний капiтал, шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
 	Основними завданнями компанiї  на 2021 рiк є:
 забезпечення надiйним компенсацiйним ресурсом акцiонерiв;
-пiдвищення  популярностi СК на ринку та серед клiєнтiв;
Залучення додаткових джерел фiнансування, розширення асортименту послуг;
-забезпечення зростання отриманих страхових платежiв, забезпечення прибутковостi.




2. Інформація про розвиток емітента
Опис дiяльностi пiдприємства 
Товариство є господарським товариством i має органiзацiйно-правову форму акцiонерного товариства. Тип Товариства - приватне акцiонерне товариство.
Мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7 офiс 212.
Кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31 грудня 2020 р.: 8 осiб.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства. 
Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть,  пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Основнi види дiяльностi Товариства:
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя;
65.20 Перестрахування 
Товариство має 17 лiцензiй на провадження страхової дiяльностi у формi обов'язкового та добровiльного страхування.
Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть за зазначеними видами дiяльностi у виглядi надання фiзичним та юридичним особам страхових послуг в рiзних галузях дiяльностi, забезпечення страхового захисту цих осiб iнтересiв, вiдшкодування збиткiв, заподiяних цим особам при настаннi страхових випадкiв.
ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" здiйснює свою дiяльнiсть  на страховому ринку України 18 рокiв. Найбiльш важливим напрямком роботи ми вважаємо медичне страхування. Великий досвiд роботи в галузi медичного страхування, уважне ставлення до потреб наших клiєнтiв дозволяють надавати страховi послуги якiсно та вчасно виконувати  взятi на себе зобовязання .
Ключовими завданнями Компанiї залишається повне виконання зобов'язань перед клiєнтами, а також забезпечення дотримання критерiїв лiквiдностi та прибутковостi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Оцiнюючи доречнiсть припущення про безперервнiсть, управлiнський персонал бере до уваги всю наявну iнформацiю щодо майбутнього - щонайменше на 12 мiсяцiв з кiнця звiтного перiоду, але не обмежуючись цим перiодом. 

 Результати дiяльностi
В тис. грн
Показник ( тис. грн.)	2020 рiк	2019 рiк
Премiї пiдписанi (валова сума)	14839	18159
Чистi заробленi страховi премiї	16668	16869
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 	7111	9191
Фiнансовий результат до оподаткування	8034	7656
Податок на прибуток	1815	1845

Товариство має плани щодо розширення страхового поля, шляхом реалiзацiї нових страхових продуктiв, та пiдвищення якостi обслуговування. Цi заходи сприятимуть залученню нових клiєнтiв уже в 2021 роцi.

Лiквiднiсть i зобов'язання 
Лiквiднiсть балансу Товариство визначає, як ступiнь покриття зобов'язань Товариства своїми активами, строк перетворення яких у грошовi кошти вiдповiдає строку погашення зобов'язань i чим меньше часу, необхiдного для перетворення, тим вища лiквiднiсть.
Станом на 31.12.2020 року
-	активи Товариства за ступенем лiквiдностi подiляються на:
високолiквiднi - грошовi кошти на банкiвських рахунках 28 637 тис. грн.;
активи, що швидко реалiзуються - дебiторська заборгованiсть за послуги 261 тис. грн.;
активи, що повiльно реалiзуються - запаси; iнша поточна дебiторська заборгованiсть на загальну суму 247 тис. грн.;
активи, що важко реалiзуються - необоротнi активи 282 тис. грн;
-	пасиви Товариства за ступенем строку їх оплати на:
термiновi зобов'язання - заборгованiсть з оплати працi; дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 164 тис. грн.;
короткотермiновi зобов'язання - розрахунки з бюджетом; поточнi забезпечення; iншi поточнi зобовязання 1065 тис. грн.;
довготермiновi зобов'язання - довгостроковi зобов'язання та забезпечення 1499 тис. грн.;
власний капiтал - 26763 тис. грн.

Аналiзуючи цi данi можно зробити висновок, що високолiквiднi активи значно перевищують суму термiнових та короткотермiнових зобов'язань, тиким чином є впевненiсть, що Товариство може погасити такi зобов'язання на дату балансу i залишитись платоспроможним у перспективi. А вартiсть активiв, що повiльно та важко реалiзуються меньша за власний капiтал та довгостроковi зобов'язання, що вказує на стiйкiсть Товариста у майбутньому.

Вартiсть нетто-активiв Товариства на 31.12.2019 року складає 26 678 тис. грн., що перевищує розмiр сформованого статутного капiталу 7000 тис. грн. та вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затверджених Постановою КМУ "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" № 913 вiд 07.12.2016 року.
Вiдповiдно до вимог статтi 30 Закону про страхування, фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати розрахунковий рiвень нормативного запасу на будь-яку дату. Станом на 31.12.2020 року нормативний запас платоспроможностi Товариства складає  2 660 тис. грн., фактичний - 26 678 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним становить  24 018 тис. грн.  
Товариство  зобов'язане дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 850 вiд 07.06.2018 року (далi - Положення № 850), зi змiнами та доповненнями.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу станом на 31.12.2020 року розраховується як сума:
-	величини довгострокових та поточних зобов'язань, що складає  2 745 тис. грн.; 
та однiєї з найбiльших наступних величин:
-	нормативного запасу платоспроможностi, що складає 2 660 тис. грн.;
-	30 000 тис. грн.
враховуючи найбiльшу величину для розрахунку, норматив дорiвнює 32 745 тис. грн.
Сума прийнятних активiв, яка повинна дорiвнювати, або перевищувати вище розрахований норматив станом на 31.12.2020 року становить 28 924 тис. грн. Тобто на звiтну дату iснував дефiцит щодо нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу. 
Прийнятi активи активи Товариства, якими представленi страховi резерви Товариства,  а саме грошовi кошти та банкiвськi вклади розмiщенi на депозитах в рейтингових банках, процентнi ставки та рейтинги  яких перевiряються на вiдповiднiсть критерiям прибутковостi та якостi активiв. Таким чином  норматив лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв витримано. Сума прийнятних активiв, що включаються до нормативу ризиковостi операцiй, дорiвнюють 1499 тис. грн. та складаються з низькоризикових активiв. Таким чином, не зважаючи на те, що дефiцит нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу на звiтну дату становить 3 821 тис. грн., Товариство має стiйке фiнансове становище щодо виконання своїх зобов'язань в повному обсязi та у визначенi договорами страхування строки. 
Фiнансовi iнвестицiї
Станом на 31.12.2020 року Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, доступних для продажу, у виглядi акцiй якi включенi до складу фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, тобто тi що не мають котирувань, але спостережувальнi, на загальну суму 120 тис. грн. 
Фiнансовi iнвестицiї що облiковуються за амортизованою собiвартiстю у Товариствi вiдсутнi.


3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
а) завдання та полiтику емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування. Укладання деривативiв чи вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювалось;
 
б) схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. Укладання деривативiв чи вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не здiйснювалось. 



1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування
Стратегiя управлiння ризиками страховика передбачає наступну класифiкацiю ризикiв:
Андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, ризик страхування здоров'я).
Ринковий ризик: (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї).
Операцiйний ризик (ризик фiнансових втрат, ризик оцiнки, юридичний ризик, регуляторний ризик)
Ризик iнвестицiй в акцiї: ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй. 
Ризик дефолту контрагента: ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком.
Планування реакцiї на ризики передбачає визначення страховиком правил, пiдходiв, показникiв та лiмiтiв для ризикiв, iнструментарiю оцiнки та заходiв щодо управлiння кожним видом ризику .
Механiзми мiнiмiзацiї ризикiв повиннi бути об?рунтованi, враховуючи можливiсть виникнення iнших небезпечних фiнансових ризикiв, можливiсть компенсацiї фiнансових втрат за рахунок власного капiталу Товариства, можливiсть дотримання мiнiмально допустимого спiввiдношення дохiднiсть-ризик, та наявнiсть надiйної iнформацiйної бази, необхiдної для аналiзу i оцiнки рiвня ризикiв.
Уникнення ризику полягає у розробцi внутрiшнiх заходiв запобiжного характеру, якi повнiстю виключають конкретний вид фiнансового ризику. До таких заходiв в першу чергу вiдноситься вiдмова вiд здiйснення фiнансових операцiй з надмiрно високим рiвнем ризику. Для уникнення окремих видiв ризикiв можуть використовуватися заходи, спрямованi на нейтралiзацiю самої причини виникнення ризикової ситуацiї.


2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Пiдсумовуючи дiяльнiсть ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" за 2020 рiк можна визначити основнi позитивнi та негативнi фактори, що впливають на дiяльнiсть Товариства:
Позитивнi фактори:
                                                                          
достатнi показники ефективностi дiяльностi, компанiя за результатами дiяльностi в 2020 роцi отримала 6,26 млн. грн. чистого прибутку;
достатнiй запас платоспроможностi. Станом на 01.01.2021 величина фактичного запасу платоспроможностi в 12 разiв перевищувала нормативне значення;
достатнiй рiвень фiнансової автономiї компанiї. Станом на 01.01.2021 рiвень покриття активiв i страхових резервiв власним капiталом складав 75% та 791% вiдповiдно;
достатнiй рiвень лiквiдностi компанiї. Станом на 01.01.2021 показник швидкої лiквiдностi складав 1045%, при рекомендованому мiнiмумi 60%
високий рiвень прозоростi та iнформацiйної вiдкритостi компанiї.

Негативним фактором залишається:

невисока диверсифiкацiя страхового портфелю Компанiї за видами страхування. За результатами 2020 року на три найбiльшi види страхування припадало близько 99% страхових платежiв, що свiдчить про високу залежнiсть вiд ключових напрямкiв страхової дiяльностi.


4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
1.1.	Принципи корпоративного управлiння (КОДЕКС) мiстять ключовi засади, на основi яких мають розвиватися корпоративнi вiдносини та конкретнi рекомендацiї щодо якiсного та прозорого управлiння ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" (далi - Товариство) вiдповiдно до мiжнародних стандартiв. Сутнiстю корпоративного управлiння є система вiдносин мiж iнвесторами - власниками Товариства, його менеджерами, а також заiнтересованими особами для забезпечення ефективної дiяльностi Товариства, рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин. Важливiсть корпоративного управлiння для Товариства полягає у його внеску для пiдвищення його конкурентоспроможностi та економiчної ефективностi завдяки забезпеченню:
належної уваги до iнтересiв акцiонерiв;
рiвноваги впливу та балансу iнтересiв учасникiв корпоративних вiдносин;
фiнансової прозоростi;
запровадження правил ефективного менеджменту та належного контролю.
Мета прийняття Принципiв корпоративного управлiння - викладення на пiдставi загальноприйнятих мiжнародних стандартiв корпоративного управлiння та з урахуванням нацiональних особливостей i досвiду принципiв та рекомендацiй, необхiдних для удосконалення практики корпоративного управлiння в Товариствi. Кодекс мiстить важливi принципи та рекомендацiї щодо якiсного та прозорого управлiння Товариством, дотримання яких має допомогти Товариству у пiдвищеннi його iнвестицiйної привабливостi та конкурентоспроможностi. 
Запровадження на практицi Принципiв корпоративного управлiння має здiйснюватися Товариством, зокрема, через:
повсякденне добровiльне застосування принципiв та рекомендацiй щодо ефективного корпоративного управлiння;
включення до внутрiшнiх документiв Товариства положень Принципiв;
розкриття на рiвнi рiчного звiту iнформацiї щодо дотримання положень Принципiв або аргументування причин вiдхилення вiд викладених у них рекомендацiй.
ПрАТ  "СК " Трансмагiстраль" корпоративне управлiння здiйснюється вiдповiдно до чинного законодавства України i базується на вимогах Цивiльного i Господарського кодексiв, законах "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", "Про страхування", "Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", на нормативно-правових актах Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання i сферi ринкiв фiнансових послуг, Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Статутi Товариства, рiшеннях Загальних зборiв акцiонерiв Товариства, рiшеннях Наглядової ради та Виконавчого органу.
1.2. Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом. Вiдповiдно до Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003р. № 571 "Про затвердження Принципiв корпоративного управлiння" Товариством затверджено Кодекс корпоративного управлiння. ПрАТ"СК "Трансмагiстраль" дотримується  принципiв корпоративного управлiння, якi викладено в Кодексi.    http://magistral.kiev.ua.



кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс с корпоративного управлiння Товариством не застосовується

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
Практика з корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги Товариством не застосовувалась.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутня.



3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів
річні
позачергові

X

Дата проведення
10.04.2020
Кворум зборів
99,81053
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв.
2. Розгляд звiту Директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2019 рiк.
3. Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк.
4. Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2019 року.
5. Затвердження рiчного звiту, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк.
6. Про затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.
7. Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди  членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
11. Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
12. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенiв для голосування.
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста iменна акцiя - один голос, крiм кумулятивного голосування.
Рiшення з питань 1-7, 9, 10, 12 порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення з питань 8, 11 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власникiв голосуючих простих iменних акцiй.

Пiдрахунок голосiв з питання 1, згiдно з Статутом, здiйснює реєстрацiйна комiсiя у складi: голова комiсiї - Ступак Олена Володимирiвна, члени комiсiї - Корнєєва Тамiла Анастасiївна, Мариношенко Ганна Валентинiвна.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Ступак Олени Володимирiвни та членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiївни та Мариношенко Ганни Валентинiвни.

Проект рiшення:
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Ступак Олени Володимирiвни та членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiївни та Мариношенко Ганни Валентинiвни.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Ступак Олени Володимирiвни та членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiївни та Мариношенко Ганни Валентинiвни.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звiту Директора Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства за 2019 рiк. 

Слухали: Директора Товариства Винника Олега Вiкторовича, який виступив iз звiтом Директора Товариства за 2019 рiк та запропонував його затвердити.

Проект рiшення:
Затвердити звiт Директора Товариства за 2019 рiк.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Директора Товариства за 2019 рiк.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звiту Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. Прийняття рiшення за наслiдками  розгляду звiту Наглядової Ради Товариства за 2019 рiк. 

Слухали: Голову Наглядової ради Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка виступила iз звiтом Наглядової ради Товариства за 2019 рiк та запропонувала його затвердити.

Проект рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2019 року. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка ознайомила присутнiх iз звiтом Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та висновком Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2019 року та запропонувала їх затвердити.

Проект рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2019 року.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 384 624 голосiв, що становить 66,25611% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 195 887 голосiв, що становить 33,74389% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2019 рiк та висновок Ревiзiйної комiсiї Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами 2019 року.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження рiчного звiту, в тому числi рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала затвердити рiчний звiт, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк

Проект рiшення:
Затвердити рiчний звiт, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Затвердити рiчний звiт, в тому числi рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2019 рiк.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала прийняти запропоноване рiшення про затвердження розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк.

Проект рiшення:
Прибуток, отриманий ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" за 2019 рiк та нерозподiлений прибуток попереднiх перiодiв у розмiрi 6044  тис. гривень розподiлити наступним чином:
- частину прибутку в розмiрi 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможностi страховика, а саме - збiльшення резервного капiталу ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" до 13 500 тис. гривень;
- решту прибутку залишити нерозподiленим.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Прибуток, отриманий ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" за 2019 рiк та нерозподiлений прибуток попереднiх перiодiв у розмiрi 6044  тис. гривень розподiлити наступним чином:
- частину прибутку в розмiрi 6 000 тис. гривень направити на забезпечення платоспроможностi страховика, а саме - збiльшення резервного капiталу ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" до 13 500 тис. гривень;
- решту прибутку залишити нерозподiленим.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала припинити повноваження  членiв Наглядової Ради Товариства  Меленiвської Ярослави Валерiївни, Мосенжника Михайла Юзефовича, Косенко Ольги Вiталiївни, Чернеги Юрiя Олександровича, Корнєва Михайла Михайловича.

Проект рiшення:
Припинити повноваження  членiв Наглядової Ради Товариства  Меленiвської Ярослави Валерiївни, Мосенжника Михайла Юзефовича, Косенко Ольги Вiталiївни, Чернеги Юрiя Олександровича, Корнєва Михайла Михайловича.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Припинити повноваження  членiв Наглядової Ради Товариства  Меленiвської Ярослави Валерiївни, Мосенжника Михайла Юзефовича, Косенко Ольги Вiталiївни, Чернеги Юрiя Олександровича, Корнєва Михайла Михайловича.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Наглядової ради Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала обрати членiв Наглядової ради з числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами Товариства.

Пiдсумки кумулятивного голосування:
Кандидат	Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування
Меленiвська Ярослава Валерiївна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511
Чернега Юрiй Олександрович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511
Косенко Ольга Вiталiївна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511
Корнєв Михайло Михайлович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511
Козак Марта Володимирiвна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511
Мосенжник Михайло Юзефович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта"	580 511

Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голосування. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування. 

Прийняте рiшення:
До складу наглядової ради обранi 
1. Меленiвська Ярослава Валерiївна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".
2. Чернега Юрiй Олександрович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".
3. Косенко Ольга Вiталiївна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".
4. Корнєв Михайло Михайлович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".
5. Козак Марта Володимирiвна, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".
6. Мосенжник Михайло Юзефович, представник акцiонера - Акцiонерне товариство "Укртранснафта".

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розмiру винагороди  членiв Наглядової Ради, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здiйснення своїх повноважень вiдповiдно до умов договорiв, що укладатимуться з ними, затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та обрати Директора Товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рiшення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здiйснення своїх повноважень вiдповiдно до умов договорiв, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Встановити, що члени Наглядової ради Товариства отримують винагороду за здiйснення своїх повноважень вiдповiдно до умов договорiв, що укладатимуться з ними. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Обрати Директора Товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Клименка Костянтина Валерiйовича, Федченко Наталiї Олександрiвни

Проект рiшення:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Клименка Костянтина Валерiйовича, Федченко Наталiї Олександрiвни.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Припинити повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства Клименка Костянтина Валерiйовича, Федченко Наталiї Олександрiвни.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала обрати членiв Ревiзiйної комiсiї з числа кандидатiв, запропонованих акцiонерами Товариства.

Пiдсумки кумулятивного голосування:
Кандидат	Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування
Клименко Костянтин Валерiйович	972 285
Федченко Наталiя Александрiвна	384 624
Коршунова Єлизавета Вiкторiвна	384 624

Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв для кумулятивного голосування. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв для кумулятивного голосування. 

Прийняте рiшення:
До складу ревiзiйної комiсiї обранi 
1. Клименко Костянтин Валерiйович.
2. Федченко Наталiя Александрiвна.
3. Коршунова Єлизавета Вiкторiвна.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. 

Слухали: Голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну, яка запропонувала затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства, та обрати Директора товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Проект рiшення:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати Директора товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

Прийняте рiшення:
Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства. Обрати Директора товариства Винника Олега Вiкторовича, особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства.




Вид загальних зборів
річні
позачергові


X
Дата проведення
23.11.2020
Кворум зборів
82,93014
Опис
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
3. Про збiльшення статутного капiталу шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї.
4. Про невикористання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.
5. Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення).
6. Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.
7. Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

Голосування з усiх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенiв для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста iменна акцiя - один голос.

Рiшення з питань 1, 6, 7 порядку денного приймається простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення з питань 2, 3, 5 порядку денного приймається бiльшiстю в 75% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.
Рiшення з питання 4 порядку денного приймається бiльшiстю в 95% голосiв вiд кiлькостi голосiв зареєстрованих для участi у загальних зборах власникiв голосуючих простих iменних акцiй.

Згiдно з п. 10.14 Статуту Товариства до обрання лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та з iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстрацiйна комiсiя. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2020 р. до складу реєстрацiйної комiсiї обрано Петрика Євгена Олексiйович, Корнєєву Тамiлу Анастасiївну, Мариношенко Ганну Валентинiвну. Члени реєстрацiйної комiсiї до початку проведення реєстрацiї акцiонерiв обрали головою реєстрацiйної комiсiї Петрика Євгена Олексiйович.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома присутнiх проект рiшення щодо обрання лiчильної комiсiї та запропонувала проголосувати за проект рiшення з даного питання.

Проект рiшення:
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича та членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiївни та Мариношенко Ганни Валентинiвни.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 1-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Обрати на строк до завершення загальних зборiв лiчильну комiсiю у складi Голови лiчильної комiсiї Петрика Євгена Олексiйовича та членiв лiчильної комiсiї Корнєєвої Тамiли Анастасiївни та Мариношенко Ганни Валентинiвни.


2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства, затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання нової редакцiї Статуту та здiйснення державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка повiдомила про необхiднiсть внесення змiн до Статуту Товариства. У зв'язку з цим пiдготовлено Статут Товариства в новiй редакцiї, який пропонується затвердити та уповноважити голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну та секретаря загальних зборiв Винника Олега Вiкторовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Винника Олега Вiкторовича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї. Запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну та секретаря загальних зборiв Винника Олега Вiкторовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Винника Олега Вiкторовича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 2-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Внести змiни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до чинного законодавства України, шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважити голову загальних зборiв Меленiвську Ярославу Валерiївну та секретаря загальних зборiв Винника Олега Вiкторовича пiдписати Статут в новiй редакцiї. Уповноважити Директора Винника Олега Вiкторовича забезпечити проведення державної реєстрацiї Статуту в новiй редакцiї.


3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про збiльшення статутного капiталу шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома присутнiх проект рiшення щодо прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу на 8 000 000 грн. за рахунок розмiщення 800 000 шт. додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї  та запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
Збiльшити розмiр статутного капiталу на 8 000 000  грн. за рахунок розмiщення 800 000  шт. додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 3-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Збiльшити розмiр статутного капiталу на 8 000 000  грн. за рахунок розмiщення 800 000  шт. додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї.


4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про невикористання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома звiт Наглядової ради, в якому зазначається, що вiдповiдно до ч. 2 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв" вiд 16.11.2017 №2210-VIII з 01 липня 2019 року розмiщення акцiй без здiйснення публiчної пропозицiї може здiйснюватись серед заздалегiдь визначеного кола осiб, кiлькiсть неквалiфiкованих iнвесторiв серед яких не може становити або перевищувати 150 осiб. Оскiльки кiлькiсть акцiонерiв Товариства перевищує 150 осiб (неквалiфiкованi iнвестори) необхiдно прийняти рiшення про не використання переважного права акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення. Запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
Не використовувати переважне право акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 4-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Не використовувати переважне право акцiонера на придбання акцiй додаткової емiсiї у процесi їх розмiщення.


5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про емiсiю акцiй (iз зазначенням учасникiв розмiщення). 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома присутнiх проект рiшення щодо прийняття рiшення про емiсiю акцiй та список учасникiв розмiщення акцiй. Запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
1. Прийняти рiшення про емiсiю акцiй у кiлькостi 800 000  шт. додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї, затвердити рiшення про емiсiю акцiй. 
2. Затвердити список учасникiв розмiщення акцiй (додається).

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 5-го питання порядку денного прийняте рiшення:
1. Прийняти рiшення про емiсiю акцiй у кiлькостi 800 000  шт. додаткових простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi 10,00 грн. кожна за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї, затвердити рiшення про емiсiю акцiй. 
2. Затвердити список учасникiв розмiщення акцiй (додається).


6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома присутнiх проект рiшення з питання визначення уповноваженого органу, якому надаються вiдповiднi повноваження для органiзацiї та проведення емiсiї акцiй, зачитала проект рiшення з даного питання та запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
Надати Наглядовiй радi повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 6-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Надати Наглядовiй радi повноваження щодо: визначення (затвердження) цiни розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї; залучення до розмiщення андеррайтера; прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення у процесi емiсiї акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв емiсiї акцiй; затвердження звiту про результати емiсiї акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi визнання емiсiї недiйсною або незатвердження в установленi законодавством строки результатiв емiсiї акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або невнесення в установленi законодавством строки змiн до статуту, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд емiсiї акцiй.


7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

Слухали: 
Голову загальних зборiв Меленiвську Я.В., яка довела до вiдома присутнiх проект рiшення про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження для забезпечення розмiщення акцiй, зачитала проект рiшення з даного питання та запропонувала проголосувати.

Проект рiшення:
Надати Директору Товариства Виннику Олегу Вiкторовичу або iншiй особi, яка буде призначена на посаду директора пiсля прийняття цього рiшення, повноваження: проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

Пiдсумки голосування:
"ЗА" - 580 511 голосiв, що становить 100% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"ПРОТИ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй.
Не брали участь у голосуваннi - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 
За бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв, що становить 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих простих iменних акцiй. 

З 7-го питання порядку денного прийняте рiшення:
Надати Директору Товариства Виннику Олегу Вiкторовичу або iншiй особi, яка буде призначена на посаду директора пiсля прийняття цього рiшення, повноваження: проводити дiї щодо забезпечення розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.







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

Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
X

Акціонери

X
Депозитарна установа

X
Інше (зазначити)
-

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

Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій

X

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

Так
Ні
Підняттям карток

X
Бюлетенями (таємне голосування)
X

Підняттям рук

X
Інше (зазначити)
-

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Так
Ні
Реорганізація

X
Додатковий випуск акцій
X

Унесення змін до статуту
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X
Інше (зазначити)
-

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?

Так
Ні


X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так
Ні
Наглядова рада
X

Виконавчий орган

X
Ревізійна комісія (ревізор)

X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства 
-
Інше (зазначити)
-

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення
-

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення
-

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності) 

Персональний склад наглядової ради
Незалежний член наглядової ради
Залежний член наглядової ради
Прокопчук Сергiй Васильович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кiлькостi 5 членiв строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рiшення щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй шляхом кумулятивного голосування. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Корнєв Михайло Михайлович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Мосенжник Михайло Юзефович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Чернега Юрiй ОЛександрович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Меленiвська Ярослава Валерiївна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Косенко Ольга Вiталiївна

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Гладчук Олег Зiновiйович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради

Сiнгаєвський Костянтин Iванович

X
Функціональні обов'язки члена наглядової ради


Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства
Дата засiдання	Кворум	Загальний опис прийнятих рiшень
25 лютого  2020 року	100%	Прийнято рiшення про скликання рiчних загальних зборiв акцiонерiв, якi провести 10.04.2020 року,
затверджено час реєстрацiї учасникiв, проект порядку денного загальних зборiв, затверджено дати складання перелiку акцiонерiв, затверджено повiдомлення про проведення зборiв, обрано реєстрацiйну комiсiю рiчних загальних зборiв.
25 березня 2020 року	100%	Прийнято рiшення  щодо питань порядку денного рiчних загальних зборiв, затверджено порядок денний, затверджено форму i текст бюлетенiв для голосування на рiчних загальних зборах.
Прийнято рiшення про переукладання та перегляд умов контракту з директором товариства. 
03 квiтня  2020 року	100%	Розглянуто пропозицiї щодо питань порядку денного рiчних загальних зборiв. Затверджено форму i текст бюлетенiв для кумулятивного голосування.
10 квiтня  2020 року	100%	 Прийнято рiшення про обрання Голови Наглядової ради товариства.

27 серпня 2020 року	100%	 Розгляд питання щодо виконання обов'язкiв  Наглядової ради  СК "Трансмагiстраль" в оновленому складi.
19 жовтня 2020 року	100%	Прийнято рiшення про скликання позачергових загальних зборiв акцiонерiв, якi провести 23.11.2020 року,

22 жовтня 2020 року	100%	Прийнято рiшення про затвердження проектiв рiшень з питань порядку денного, затвердження повiдомлення акцiонерам, визначення способу персонального повiдомлення.
21 жовтня 2020 року	100%	Пийнято рiшення про обрання оцiнювача для визначення ринкової вартостi акцiй.
06 листопада 2020 року	100%	Затверджено порядок денний позачергових зборiв, затверджено форму та текст бюлетеня, затверджено ринкову вартiсть акцiй.
23 листопада 2020 року	100%	Затверджено цiну розмiщення акцiй пiд час розмiщення акцiй у процесi емiсiї.
28 грудня 2020 року	100%	Про премiювання працiвникiв за результатами роботи в 2020 роцi.


Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

Так
Ні
Персональний склад комітетів
З питань аудиту
X

Наглядова рада в повному складi
З питань призначень

X

З винагород

X

Інше (зазначити)
-


Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень
-
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності
-

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи
Оцінка роботи наглядової ради



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

Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X
Відсутність конфлікту інтересів

X
Граничний вік

X
Відсутні будь-які вимоги

X
Інше (зазначити)
Вимоги у вiдповiдностi до чинного Законодавства України
X


Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
X

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

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

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

X
Інше (зазначити)
Наглядову раду обрано на чергових  рiчних акцiонерних  зборах

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Ні
Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X
Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
-

Склад виконавчого органу

Персональний склад виконавчого органу
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу
Вiдповiдно до чинної редакцiї Статуту Товариства, одноосiбним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є Директор.Директор Винник Олег Вiкторович, обраний на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв  з 0
Директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. В своїй дiяльностi Директор Товариства керується чинним законодавством України, Статутом, трудовими договорами/контрактами та iншими внутрiшнiми документами Товариства та рiшеннями прийнятими Загальними зборами та Наглядовою Радою.



Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства


Оцінка роботи виконавчого органу


Примітки
 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента 

Внутрiшнiй контроль грунтується на органiзацiї процесiв, системi процедур i контролiв, визначених i виконуваних менеджментом i кожним спiвробiтником при проведеннi ними будь-яких операцiй. 
Внутрiшнiй контроль Товариства включає:
контрольну систему для операцiй i внутрiшнiх процедур;
органiзацiю систем облiку i обробки iнформацiї;
ризик та системи вимiрювання результатiв;
систему монiторiнгу та контролю ризику;
системи документування.
З метою забезпечення загального контролю за ризиками, забезпечення досягнення поставлених стратегiчних цiлей i гарантiї:
- захисту операцiй, збереження матерiальних цiнностей, безпеки персоналу; 
- вiдповiдностi юридичним i регулятивним вимогам, а також професiйним i етичним стандартам i напрвцюванням; 
- отримання i поширення швидко доступної, достовiрної iнформацiї; 
- вiдповiдностi цiлям, правилам i обмеженням, встановлених керiвництвом Товариства;
- ефективностi та якостi страхових послуг
Наглядовою Радою Товариства створено службу внутрiшнього аудиту (протокол Наглядової ради ПАТ "СК "Трансмагiстраль" №53 вiд 10.12.2013 року), яка представлена окремою посадовою особою, незалежна дiяльнiсть якої полягає в наглядi за поточною дiяльнiстю Товариства для надання повної та достовiрної iнформацiї Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства.

Процес управлiння ризикiв Товариства проводиться на регулярнiй основi та включає в себе процес неперервного монiторингу внутрiшнiх та зовнiшнiх iнформацiйних ресурсiв, що можуть бути носiями iстотної iнформацiї щодо ризикiв страховика.
У Товариствi призначено працiвника, вiдповiдального за оцiнку ризикiв, який пiдпорядковується безпосередньо Виконавчому органу в особi директора. 
Вiдповiдальний за оцiнку ризикiв має право скликати плановi та позаплановi засiдання вiдповiдальних спiвробiтникiв, а у разi мотивованої необхiдностi має право апелювати до Виконавчого органу з iнiцiативою про засiдання Наглядової ради.
Стратегiя управлiння ризиками Товариства передбачає наступну класифiкацiю ризикiв:
Андеррайтинговий ризик (ризик недостатностi страхових премiй i резервiв, катастрофiчний ризик, ризик страхування здоров'я).
Ринковий ризик: (ризик iнвестицiй в акцiї, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрацiї).
Операцiйний ризик (ризик фiнансових втрат, ризик оцiнки, юридичний ризик, регуляторний ризик)
Ризик iнвестицiй в акцiї: ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй. 
Ризик дефолту контрагента: ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком.
Планування реакцiї на ризики передбачає визначення страховиком правил, пiдходiв, показникiв та лiмiтiв для ризикiв, iнструментарiю оцiнки та заходiв щодо управлiння кожним видом ризику.
Уникнення ризику полягає у розробцi внутрiшнiх заходiв запобiжного характеру, якi повнiстю виключають конкретний вид ризику. 

 

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
так
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
так
так
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії
так
ні
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
ні
так
ні
ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій
так
ні
ні
ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
так
ні
ні
ні
Затвердження зовнішнього аудитора
так
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів
так
так
ні
ні

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

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Ні
Положення про загальні збори акціонерів
X

Положення про наглядову раду
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Інше (запишіть)
Положення про внутрiшнiй аудит товариства, Принципи корпоративного управлiння.

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства
Інформація розповсюджується на загальних зборах
Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві
Копії документів надаються на запит акціонера
Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності
так
так
так
так
так
Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій
ні
так
так
так
так
Інформація про склад органів управління товариства
так
так
так
так
так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
так
так
так
так
так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства
ні
ні
так
так
ні

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Так
Ні
Не проводились взагалі

X
Раз на рік
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Так
Ні
Загальні збори акціонерів

X
Наглядова рада
X

Інше (зазначити)
-

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

Так
Ні
З власної ініціативи

X
За дорученням загальних зборів

X
За дорученням наглядової ради

X
За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

X
Інше (зазначити)
-

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п
Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1
АТ "Укртранснафта"
31570412
27,9839
2
Первинна профспiлкова органiзацiя  АТ "Укртранснафта"
25868544
34,9717
3
"Корпоративний  фонд "Укртранснафта"
32074529
19,9423

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій
Кількість акцій з обмеженнями
Підстава виникнення обмеження
Дата виникнення обмеження
0
0
Вiдповiдно до даних останнього реєстру власникiв акцiй Товариства, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" складає 581613 штук, що становить 62,98786%  вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. 
Загальна кiлькiсть акцiонерiв, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, становить 12 (дванадцять) осiб, яким належить 581 613 (п'ятсот вiсiмдесят одна тисяча шiстсот тринадцять) штук простих iменних акцiй, в тому числi 581 613 (п'ятсот вiсiмдесят одна тисяча шiстсот тринадцять) штук голосуючих простих iменних акцiй, якi враховуються при визначеннi кворуму та надають право голосу для вирiшення питань, якi вiдносяться до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
 Всього Товариством розмiщено 700 000 (сiмсот тисяч) штук простих iменних акцiй. В перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, не розкрита iнформацiя про акцiонерiв, яким сукупно належить 118 387 (сто вiсiмнадцять тисяч триста вiсiмдесят сiм) штук простих iменних акцiй Товариства.
Iншi власники не уклали з обраною емiтентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цiнних паперах вiд власного iменi та не здiйснили переказ належних їм прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi. Тому вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та перехiдних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №08/03/18049/НК вiд 30.09.2014 року, їхнi акцiї не враховуються при визначеннi кворуму та при голосуваннi в органах емiтента.
Iнших обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на загальних зборах емiтентiв немає.



Опис


8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
Вiдповiдно до п.10.4.17 Статуту  та 3.2. Положення про Наглядову раду, Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники акцiонерiв) або незалежних директорiв шляхом кумулятивного голосування, у порядку, встановленому Статутом Товариства цим Положенням та Положенням про Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разi прийняття рiшення Загальними зборами щодо припинення повноважень членiв Наглядової ради у будь-який час i з будь-яких пiдстав.
 Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково без ухвалення будь-яких рiшень Загальними зборами у випадках, передбачений чинним законодавством України та Статутом Товариства.
 Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового представника акцiонера в обсязi, який вимагається при поданнi кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової ради є..
Вiдповiдно до п.12.4 Статуту, Директор  обирається Наглядовою радою. Наглядова рада має право в будь-який момент прийняти рiшення про припинення повноважень Директора Товариства. Припинення повноважень Директора Товариства здiйснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом), який укладається з Директором Товариства.
Вiдповiдно до п.13.2 Статуту, Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб строком на 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень, повноваження членiв Ревiзiйної комiсiї продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення.


9) повноваження посадових осіб емітента
НАГЛЯДОВА РАДА (п.11.7 п.11.7.4 Статуту)
Члени наглядової ради мають право:
Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:
 Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;
 Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої дiяльностi.
 Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.
 Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Голова наглядової ради також:
органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (п.12.9 -.12.9.15 Статуту):
Директор має право:
Директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради:
 Без доручення дiяти вiд iменi Товариства, представляти його iнтереси у вiдносинах з усiма вiтчизняними та iноземними юридичними та фiзичними особами.
 Вiдкривати в банках поточнi, валютнi та iншi рахунки.
Бути розпорядником майна Товариства та його коштiв.
 Укладати трудовi договори, видавати довiреностi (доручення) в тому числi на укладення договорiв страхування.
 Укладати договори, контракти та iншi угоди вiд iменi Товариства з юридичними та фiзичними особами як в Українi так i за її межами,
 Забезпечувати виконання полiтики та рiшень Загальних Зборiв та Наглядової Ради.
Призначати (звiльняти) Головного бухгалтера Товариства.
 Затверджувати правила страхування та страховi тарифи.
Видавати накази та надавати вказiвки, обов'язковi для всiх працiвникiв Товариства.
 Пред'являти вiд iменi Товариства претензiї та позови до юридичних та фiзичних осiб в Українi, а також за її межами.
 Вiдповiдно до чинного законодавства України наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, встановлювати їм оклади, застосовувати до них заохочення та стягнення, призначати на посаду керiвникiв фiлiй i представництв Товариства.
 Затверджувати штатний розклад Товариства, його фiлiй, представництв.
 Вирiшувати питання керiвництва роботою фiлiй, представництв Товариства, забезпечувати виконання покладених на  них завдань
 Визначати повноважних представникiв Товариства для участi у Загальних Зборах акцiонерiв (учасникiв) господарських Товариств i пiдприємств, акцiями (частками, паями) яких володiє Товариство.
Здiйснювати iншi дiї в межах своєї компетенцiї: видавати та пiдписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Голова правлiння має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами Товариства.
РЕВIЗIЙНА КОМIСIЯ(п.13.5 - 13.8 Статуту):
Ревiзiйна комiсiя має право вносити пропозицiї для включення їх Наглядовою радою до проекту порядку денного Загальних зборiв, а також вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.
 Ревiзiйна комiсiя має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), умови договорiв з якими погоджуються Наглядовою радою.
 Ревiзiйна комiсiя iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за звiтний рiк



10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту
Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" (код за ЄДРПОУ: 31630408, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офiс 212), що складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.



11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
1. Мета провадження дiяльностi фiнансової установи

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль" (скорочено - ПрАТ "СК "Трансмагiстраль") створено у формi акцiонерного товариства. Товариство здiйснює страхову та перестрахувальну дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй на провадження страхової дiяльностi.
Метою дiяльностi Товариства є розвиток iнфраструктури ринкової економiки, отримання прибутку внаслiдок здiйснення страхування, спiвстрахування, перестрахування та iнших видiв страхової дiяльностi та задоволення на цiй основi матерiальних потреб акцiонерiв, шляхом реалiзацiї їх прав у вiдповiдностi з чинним законодавством України.

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом року

"ПрАТ "СК "Трансмагiстраль"  дотримується принципiв корпоративного управлiння, спрямованих на захист iнтересiв акцiонерiв, досягнення порозумiння мiж акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками, пiдвищення ефективностi дiяльностi Наглядової ради, Виконавчого органу, збiльшення активiв компанiї, пiдтримку її фiнансової стабiльностi та прибутковостi.
Корпоративне управлiння Товариства базується на принципi своєчасного розкриття iнформацiї, в тому числi про фiнансовий стан, економiчнi показники, значнi подiї, структуру управлiння з метою забезпечення можливостi прийняття зважених рiшень акцiонерами, на принципi ефективного контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства з метою захисту прав та законних iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв страхової компанiї.

3. Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiна їх складу за рiк

Власниками iстотної участi ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" станом на 31.12.2020 р. є:

1)	Акцiонерне товариство "Укртранснафта",
iдентифiкацiйний номер: 31570412.
Частка в статутному капiталi становить 27,9839%.

2)	Профспiлкова органiзацiя фiлiї "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта",
iдентифiкацiйний номер 25868544.
Частка в статутному капiталi становить 34,9717%.

3)       Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корпоративний фонд "Укртранснафта"
            Iдентифiкацiйний номер 32074529
            Частка в статутному капiталi становить 19,9423%.

Протягом 2020 року змiн у складi акцiонерiв ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" не вiдбувалося.

4. Склад наглядової ради фiнансової установи та його змiна за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети

Наглядова рада утворена Загальними зборами акцiонерiв у складi шести осiб з числа акцiонерiв Товариства та їх представникiв.
За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, якi вiдбулися 10 квiтня 2020 року, до складу   наглядової ради обранi :
1. Меленiвська Ярослава Валерiївна, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта".
2. Чернега Юрiй Олександрович, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта".
3. Мосенжник Михайло Юзефович, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта", .
4. Козак Марта Володимирiвна, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта".
5. Корнєв Михайло Михайлович, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта".
6. Косенко Ольга Вiталiївна, представник акцiонера - АТ "Укртранснафта".

Протягом 2020 року  акцiонером АТ "Укртранснафта" проведено замiну своїх представникiв у наглядовiй радi Товариства, Косенко Ольги Вiталiївни, Чернеги Юрiя Олександровича, Козак Марти Володимирiвни на нових представникiв - Прокопчука Сергiя Васильовича, Сiнгаєвського Костянтина Iвановича та Гладчука Олега Зiновiйовича.

5. Склад виконавчого органу фiнансової установи та його змiна за рiк

Виконавчим органом ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" є Директор (одноосiбний виконавчий орган).
Директор здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. За пiдсумками календарного року Директор звiтує перед рiчними загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Товариства.
Склад Виконавчого органу ПрАТ  "СК  "Трансмагiстраль" станом на 31.12.2020 року:
Директор  Винник Олег Вiкторович.

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг

Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам фiнансових послуг не зафiксовано.

7. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу

Протягом 2020 року органами державної влади  до Товариства, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого органу, заходи впливу не застосовувались.

8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи

Членам Наглядової ради ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" була нарахована та сплачена винагорода за 2020 рiк згiдно умов договорiв, затверджених загальними зборами акцiонерiв у сумi 450 тис. грн.
Винагорода виконавчого органу за 2020 р. у виглядi нарахованої заробiтної плати склала:  663 тис. грн.

9. Значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть фiнансової установи протягом року

Як i в iнших вiтчизняних компанiях, дiяльнiсть Товариства є чутливою до впливу загальнополiтичних, юридичних, регiональних та макроекономiчних джерел ризику, притаманних Українi. Протягом 2020 року, спостерiгалось значне зменшення попиту на страховi послуги у зв'язку iз введеними обмеженнями через пандемiю захворюваностi на Ковiд-19, що негативно впливає на дiяльнiсть Товариства.

10. Наявнiсть у фiнансової установи системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики

ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає в себе iдентифiкацiю ризикiв, аналiз i їх оцiнку, контроль за ризиком, ведення вiдповiдного статистичного облiку, аналiзу й обробки iнформацiї.

11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку

Система внутрiшнього контролю Товариства забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього аудиту, виконання норм законодавства. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до фiнансової звiтностi.
Внутрiшнiй аудитор забезпечує систематичний пiдхiд до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння, а також здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього контролю й виносить судження щодо його ефективностi.
Протягом звiтного 2020 року внутрiшнiй аудитор Товариства проводив внутрiшнiй аудит процесiв та не виявив порушень в системi управлiння ризиками та корпоративного управлiння.

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр

Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi Товариства розмiр, не зафiксовано.

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр

В зв'язку з вiдсутнiстю фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi Товариства розмiр, оцiнка активiв не проводилась.

14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року

Товариство протягом 2020р. мало вiдносини з наступними пов'язаними сторонами:
- Профспiлкова органiзацiя фiлiї "ПДМН" ПАТ "Укртранснафта", яка володiє  34,9717% акцiями ПрАТ "СК "Трансмагiстраль".  Укладено договори страхування на суму 4 012 тис. грн.;
- АТ "Укртранснафта", яка володiє  27,9839% акцiй ПрАТ "СК"Трансмагiстраль",  укладенi наступнi договори страхування: Договiри страхування на загальну суму 601 тис.грн.;
- винагорода управлiнського персоналу за 2020 рiк, яка включена в "Адмiнiстративни витрати" Звiту про фiнансовi результати, складає 663 тис.грн.

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку

Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, рекомендацiї щодо аудиторського висновку протягом 2020 року не надавались.

16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року
	 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю, призначеною Загальними зборами акцiонерiв, а також через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми). Наглядовою радою Товариства зовнiшнiй аудитор був призначений у 2013 роцi.
В 2020 роцi щорiчну перевiрку здiйснювало ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "IНФОРМ-ПЛЮС" 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31984899.
Мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх.
Фактичне мiсце розташування: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33Б, оф. 6-7.
Товариство включене до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi, що ведеться Аудиторською палатою України вiдповiдно до законодавства, номер реєстрацiї у реєстрi № 2936. Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2412, видане за рiшенням АПУ № 365/5 вiд 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.


17. Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора (загальний стаж аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi; перелiк iнших аудиторських послуг; випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора; ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв; стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)

Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "IНФОРМ-ПЛЮС". 
Загальний стаж аудиторської дiяльностi керiвника  - 18 рокiв.
Кiлькiсть рокiв, протягом яких ТОВ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "IНФОРМ-ПЛЮС" 
надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - в 2020 р. сьомий  рiк.
Перелiк iнших аудиторських послуг - iншi аудиторськi послуги Товариству аудиторською фiрмою не надавалися.
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй зовнiшнього та внутрiшнього аудитора на протязi 2020р. не зафiксовано.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв не проводилась.
Iнформацiї про факти стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi на останню звiтну дату Аудиторською палатою України протягом 2020 року не було.
Фактiв подання недостовiрної звiтностi ПрАТ "СК "Трансмагiстраль", що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не має.

18. Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг (наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по-батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою та результати їх розгляду)

Керуючись вимогами Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" придiляє увагу розв'язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до розв'язання проблеми захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання.
В ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є Директор  Винник Олег Вiкторович.
Скарг та позовiв до суду протягом 2020р. стосовно надання фiнансових послуг ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" не зафiксовано.

19. Корпоративне управлiння у  фiнансовiй  установi,  подання якої  передбачено  законами  з  питань  регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг  та/або  прийнятими  згiдно  з  такими  законами нормативно-правовими   актами  органiв,  якi  здiйснюють  державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.

Принципи корпоративного управлiння ПрАТ "СК "Трансмагiстраль", вдосконалюються шляхом внесення доповнень, пов'язаних з формуванням мiжнародною та нацiональною практикою стандартiв корпоративної поведiнки, урахуванням специфiки роботи Товариства, керуючись iнтересами акцiонерiв, працiвникiв, страхувальникiв, контрагентiв та iнших осiб, зацiкавлених у дiяльностi Товариства.





VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за видами акцій





Прості іменні
Привілейовані іменні
АТ "Укртранснафта
31570412
01133, Україна, Печерський р-н, м. Київ, Московська, 32/2
195 887
27,98386
195 887
0
Первинна профспiлкова органiзацiя фiлiї АТ "Укртранснафта",
25868544
39605, Україна, Полтавська обл., Автозаводський р-н, м. Кременчук, Перемоги,32/5
244 802
34,97171
244 802
0
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корпоративний фонд	АТ   "Укртранснафта"
32074529
01133, Україна, Печерський р-н, м.Київ, Генерала Алмазова,18/7
139 596
19,94229
139 596
0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи
Кількість акцій (шт.)
Від загальної кількості акцій (у відсотках)
Кількість за типами акцій



Прості іменні
Привілейовані іменні





Усього
580 285
82,89786
580 285
0
X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій
Кількість акцій (шт.)
Номінальна вартість (грн)
Права та обов'язки
Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акцiї простi iменнi, бездокументарнi
700 000
7 000 000,00
-
публiчна пропозицiя/допуск до торгiв вiдсутнi
Примітки:
-
XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Міжнародний ідентифікаційний номер
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн)
Кількість акцій (шт.)
Загальна номінальна вартість (грн)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
03.12.2003
615/1/03
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA4000085963
Акція проста бездокументарна іменна
Бездокументарні іменні
10
700 000
7 000 000
100
Опис
-


XIII. Інформація про господарську та фінансову 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, усього (тис. грн)

на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
на початок періоду
на кінець періоду
1. Виробничого 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
  інші
0
0
0
0
0
0
2. Невиробничого призначення:
74
77
0
0
74
77
  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
74
77
0
0
74
77
Усього
74
77
0
0
74
77
Опис
Переоцiнка основних засобiв протягом перiоду не вiдбувалась,основних засобiв, щодо яких могли б iснувати передбаченi чинним законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження не має. Переданих у заставу основних засобiв не має. Угод на придбання у майбутньому основних засобiв не укладалось.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)
26 763
20 544
Статутний капітал (тис.грн)
7 000
7 000
Скоригований статутний капітал (тис.грн)
7 000
7 000
Опис
Статутний капiтал емiтента сплачений в повному обсязi грошовими коштами Статутний капiтал подiлений на 700 000 штук акцiй номiнальною вартiстю 10.00 грн.
Висновок
Станом на 31.12.2020 року вартiсть чистих активiв перевищує розмiр зареєстрованого капiталу, що вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 ЦКУ.

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
Кредити банку
X
0
X
X
у тому числі:

Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):
X
0
X
X
за векселями (всього)
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов'язання
X
354
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
2 391
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
2 745
X
X
Опис
Поточнi зобовязання та забезпечення.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Публiчне акцiонерне товариство Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи
30370711
Місцезнаходження
04071, Україна, Шевченкiвський р-н, мiсто Київ, Нижнiй Вал17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
-
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ
-
Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон
(044) 591-04-00
Факс
(044) 591-04-00
Вид діяльності
-
Опис
Депозитарнi послуги

КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
за ЄДРПОУ
31630408
Територія
м.Київ, Печерський р-н
за КОАТУУ
8038200000
Організаційно-правова форма господарювання
Акціонерне товариство
за КОПФГ
230
Вид економічної діяльності
Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
65.12
Середня кількість працівників: 7
Адреса, телефон: 01133 мiсто Київ, генерала Алмазова, 18/7, 0445960071
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2020 p.
Форма №1
Код за ДКУД
1801001
Актив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Необоротні активи



Нематеріальні активи
1000
100
85
    первісна вартість
1001
449
449
    накопичена амортизація
1002
( 349 )
( 364 )
Незавершені капітальні інвестиції
1005
0
0
Основні засоби
1010
74
77
    первісна вартість
1011
289
308
    знос
1012
( 215 )
( 231 )
Інвестиційна нерухомість
1015
0
0
    первісна вартість
1016
0
0
    знос
1017
( 0 )
( 0 )
Довгострокові біологічні активи
1020
0
0
    первісна вартість
1021
0
0
    накопичена амортизація
1022
( 0 )
( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:



    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
1030
0
0
    інші фінансові інвестиції
1035
143
120
Довгострокова дебіторська заборгованість
1040
0
0
Відстрочені податкові активи
1045
0
0
Гудвіл
1050
0
0
Відстрочені аквізиційні витрати
1060
0
0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
1065
0
0
Інші необоротні активи
1090
0
0
Усього за розділом I
1095
317
282
    II. Оборотні активи



Запаси
1100
17
16
Виробничі запаси
1101
17
16
Незавершене виробництво
1102
0
0
Готова продукція
1103
0
0
Товари
1104
0
0
Поточні біологічні активи
1110
0
0
Депозити перестрахування
1115
0
0
Векселі одержані
1120
0
0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
1125
96
261
Дебіторська заборгованість за розрахунками:



    за виданими авансами
1130
0
0
    з бюджетом
1135
0
0
    у тому числі з податку на прибуток
1136
0
0
    з нарахованих доходів
1140
498
156
    із внутрішніх розрахунків
1145
0
0
Інша поточна дебіторська заборгованість
1155
32
102
Поточні фінансові інвестиції
1160
0
0
Гроші та їх еквіваленти
1165
27 228
28 637
Готівка
1166
0
0
Рахунки в банках
1167
27 228
28 637
Витрати майбутніх періодів
1170
0
0
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
572
54
у тому числі в:



    резервах довгострокових зобов’язань
1181
0
0
    резервах збитків або резервах належних виплат
1182
2
0
    резервах незароблених премій
1183
570
54
    інших страхових резервах
1184
0
0
Інші оборотні активи
1190
0
0
Усього за розділом II
1195
28 443
29 226
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200
0
0
Баланс
1300
28 760
29 508

Пасив
Код рядка
На початок звітного періоду
На кінець звітного періоду
1
2
3
4
    I. Власний капітал



Зареєстрований (пайовий) капітал
1400
7 000
7 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
1401
0
0
Капітал у дооцінках
1405
0
0
Додатковий капітал
1410
0
0
Емісійний дохід
1411
0
0
Накопичені курсові різниці
1412
0
0
Резервний капітал
1415
7 500
13 500
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
1420
6 044
6 263
Неоплачений капітал
1425
( 0 )
( 0 )
Вилучений капітал
1430
( 0 )
( 0 )
Інші резерви
1435
0
0
Усього за розділом I
1495
20 544
26 763
    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення



Відстрочені податкові зобов’язання
1500
0
0
Пенсійні зобов’язання
1505
0
0
Довгострокові кредити банків
1510
0
0
Інші довгострокові зобов’язання
1515
0
0
Довгострокові забезпечення
1520
0
0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
1521
0
0
Цільове фінансування
1525
0
0
Благодійна допомога
1526
0
0
Страхові резерви
1530
5 494
1 499
у тому числі:



    резерв довгострокових зобов’язань
1531
0
0
    резерв збитків або резерв належних виплат
1532
2 167
644
    резерв незароблених премій
1533
3 327
855
    інші страхові резерви
1534
0
0
Інвестиційні контракти
1535
0
0
Призовий фонд
1540
0
0
Резерв на виплату джек-поту
1545
0
0
Усього за розділом II
1595
5 494
1 499
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення



Короткострокові кредити банків
1600
0
0
Векселі видані
1605
0
0
Поточна кредиторська заборгованість за:



    довгостроковими зобов’язаннями
1610
0
0
    товари, роботи, послуги
1615
0
15
    розрахунками з бюджетом
1620
1 845
354
    у тому числі з податку на прибуток
1621
1 845
354
    розрахунками зі страхування
1625
0
0
    розрахунками з оплати праці
1630
0
0
    одержаними авансами
1635
1
2
    розрахунками з учасниками
1640
0
0
    із внутрішніх розрахунків
1645
0
0
    страховою діяльністю
1650
354
164
Поточні забезпечення
1660
518
711
Доходи майбутніх періодів
1665
0
0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
0
0
Інші поточні зобов’язання
1690
4
0
Усього за розділом IІІ
1695
2 722
1 246
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700
0
0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
1800
0
0
Баланс
1900
28 760
29 508

Керівник				Винник Олег Вiкторович

Головний бухгалтер			Савдєєва Галина Василiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
за ЄДРПОУ
31630408

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2020 рік
Форма №2
І. Фінансові результати
Код за ДКУД
1801003
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
2000
0
0
Чисті зароблені страхові премії
2010
16 668
16 869
Премії підписані, валова сума
2011
14 839
18 519
Премії, передані у перестрахування
2012
( 126 )
( 895 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
2013
-2 471
904
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
2014
-516
149
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
2050
( 1 844 )
( 1 316 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
2070
( 7 111 )
( 9 191 )
Валовий:
    прибуток
2090
7 713
6 362
    збиток
2095
( 0 )
( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
2105
0
0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
2110
1 521
556
Зміна інших страхових резервів, валова сума
2111
1 523
554
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
2112
-2
2
Інші операційні доходи
2120
2
2
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2121
0
0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2122
0
0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
2123
0
0
Адміністративні витрати
2130
( 3 867 )
( 2 452 )
Витрати на збут
2150
( 0 )
( 0 )
Інші операційні витрати
2180
( 23 )
( 67 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
2181
23
67
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
2182
0
0
Фінансовий результат від операційної діяльності:
    прибуток
2190
5 346
4 401
    збиток
2195
( 0 )
( 0 )
Дохід від участі в капіталі
2200
0
0
Інші фінансові доходи
2220
2 688
3 256
Інші доходи
2240
0
2
Дохід від благодійної допомоги
2241
0
0
Фінансові витрати
2250
( 0 )
( 0 )
Втрати від участі в капіталі
2255
( 0 )
( 0 )
Інші витрати
2270
( 0 )
( 3 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
2275
0
0
Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток
2290
8 034
7 656
    збиток
2295
( 0 )
( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
-1 815
-1 845
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
2305
0
0
Чистий фінансовий результат:
    прибуток
2350
6 219
5 811
    збиток
2355
( 0 )
( 0 )
II. Сукупний дохід
Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
0
0
Накопичені курсові різниці
2410
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
2415
0
0
Інший сукупний дохід
2445
0
0
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
0
0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
2455
( 0 )
( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
0
0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
6 219
5 811
III. Елементи операційних витрат
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Матеріальні затрати
2500
16
13
Витрати на оплату праці
2505
2 434
1 286
Відрахування на соціальні заходи
2510
510
269
Амортизація
2515
36
33
Інші операційні витрати
2520
894
918
Разом
2550
3 890
2 519
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
Середньорічна кількість простих акцій
2600
700 000
700 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
2605
700 000
700 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2610
8,884290
8,301430
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
2615
8,884290
8,301430
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0,00
0,00

Керівник				Винник Олег Вiкторович

Головний бухгалтер			Савдєєва Галина Василiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
за ЄДРПОУ
31630408


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2020 рік
Форма №3
Код за ДКУД
1801004

Стаття
Код рядка
За звітний період
За аналогічний період попереднього року
1
2
3
4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:



Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
0
0
Повернення податків і зборів
3005
0
0
 у тому числі податку на додану вартість
3006
0
0
Цільового фінансування
3010
0
0
Надходження від отримання субсидій, дотацій
3011
0
0
Надходження авансів від покупців і замовників
3015
0
0
Надходження від повернення авансів
3020
0
0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
3025
0
0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
3035
0
0
Надходження від операційної оренди
3040
0
0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 
3045
0
0
Надходження від страхових премій
3050
14 685
18 579
Надходження фінансових установ від повернення позик
3055
0
0
Інші надходження
3095
3 017
3 020
Витрачання на оплату: 



Товарів (робіт, послуг)
3100
( 998 )
( 862 )
Праці
3105
( 3 002 )
( 1 837 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 791 )
( 501 )
Зобов'язань з податків і зборів
3115
( 4 041 )
( 1 771 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток
3116
( 3 306 )
( 1 327 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану вартість
3117
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і зборів
3118
( 735 )
( 0 )
Витрачання на оплату авансів
3135
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
( 0 )
( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
3150
( 7 335 )
( 8 843 )
Витрачання фінансових установ на надання позик
3155
( 0 )
( 0 )
Інші витрачання
3190
( 110 )
( 908 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності
3195
1 425
6 877
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:



    фінансових інвестицій
3200
0
0
    необоротних активів
3205
0
2
Надходження від отриманих:



    відсотків
3215
0
0
    дивідендів
3220
14
8
Надходження від деривативів
3225
0
0
Надходження від погашення позик
3230
0
0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3235
0
0
Інші надходження
3250
0
0
Витрачання  на придбання:



    фінансових інвестицій
3255
( 0 )
( 0 )
    необоротних активів
3260
( 30 )
( 0 )
Виплати за деривативами
3270
( 0 )
( 0 )
Витрачання на надання позик
3275
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
3280
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3290
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
3295
-16
10
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:



Власного капіталу
3300
0
0
Отримання позик
3305
0
0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
3310
0
0
Інші надходження
3340
0
0
Витрачання  на:



Викуп власних акцій
3345
( 0 )
( 0 )
Погашення позик
3350
( 0 )
( 0 )
Сплату дивідендів
3355
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату відсотків
3360
( 0 )
( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
3365
( 0 )
( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві
3370
( 0 )
( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах
3375
( 0 )
( 0 )
Інші платежі
3390
( 0 )
( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
3395
0
0
Чистий рух коштів за звітний період
3400
1 409
6 887
Залишок коштів на початок року
3405
27 228
20 341
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
3410
0
0
Залишок коштів на кінець року
3415
28 637
27 228

Керівник				Винник Олег Вiкторович

Головний бухгалтер			Савдєєва Галина Василiвна
КОДИ
Дата
01.01.2021
Підприємство
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Трансмагiстраль"
за ЄДРПОУ
31630408

Звіт про власний капітал
За 2020 рік
Форма №4
Код за ДКУД
1801005
Стаття
Код рядка
Зареєстрований капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Всього
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Залишок на початок року
4000
7 000
0
0
7 500
6 044
0
0
20 544
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
0
0
0
0
0
0
0
0
Виправлення помилок 
4010
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни 
4090
0
0
0
0
0
0
0
0
Скоригований залишок на початок року 
4095
7 000
0
0
7 500
6 044
0
0
20 544
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 
4100
0
0
0
0
6 219
0
0
6 219
Інший сукупний дохід за звітний період 
4110
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 
4111
0
0
0
0
0
0
0
0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 
4112
0
0
0
0
0
0
0
0
Накопичені курсові різниці 
4113
0
0
0
0
0
0
0
0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 
4114
0
0
0
0
0
0
0
0
Інший сукупний дохід 
4116
0
0
0
0
0
0
0
0
Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
4200
0
0
0
0
0
0
0
0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  
4205
0
0
0
0
0
0
0
0
Відрахування до резервного капіталу 
4210
0
0
0
6 000
-6 000
0
0
0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 
4215
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 
4220
0
0
0
0
0
0
0
0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 
4225
0
0
0
0
0
0
0
0
Внески учасників: 
Внески до капіталу 
4240
0
0
0
0
0
0
0
0
Погашення заборгованості з капіталу 
4245
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення капіталу: 
Викуп акцій  
4260
0
0
0
0
0
0
0
0
Перепродаж викуплених акцій 
4265
0
0
0
0
0
0
0
0
Анулювання викуплених акцій 
4270
0
0
0
0
0
0
0
0
Вилучення частки в капіталі 
4275
0
0
0
0
0
0
0
0
Зменшення номінальної вартості акцій 
4280
0
0
0
0
0
0
0
0
Інші зміни в капіталі 
4290
0
0
0
0
0
0
0
0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 
4291
0
0
0
0
0
0
0
0
Разом змін у капіталі  
4295
0
0
0
6 000
219
0
0
6 219
Залишок на кінець року 
4300
7 000
0
0
13 500
6 263
0
0
26 763

Керівник				Винник Олег Вiкторович

Головний бухгалтер			Савдєєва Галина Василiвна
Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Загальна iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя"ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" (далi - Товариство, Компанiя), є повним правонаступником  Публiчного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ". Змiну  типу Товариства  та перереєстрацiю здiйснено 14 квiтня 2017 року у зв'язку з новими вимогами чинного законодавства України щодо публiчних акцiонерних товариств, про що свiдчить виписка про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб.
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" є повним правонаступником  Закритого акцiонерного товариства "Нафтова страхова компанiя "Трансмагiстраль". Змiну  назви та перереєстрацiю Товариства здiйснено 01 лютого 2011 року Печерською районною в мiстi Києвi державною адмiнiстрацiєю у зв'язку з приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть з вимогами Закону України "Про акцiонернi товариства", про що свiдчить свiдоцтво про державну перереєстрацiю серiя А 01 № 768639 номер запису 10701070016010395 та довiдка з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України № 154732 вiд 02.02.2011 року.
Закрите акцiонерне  товариство "Нафтова страхова компанiя "Трансмагiстраль" є правонаступником Закритого акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Максiма", яке було  зареєстровано Центральною районною адмiнiстрацiєю м. Одеси 23 серпня 2001 року за № 040567760021204, та перереєстровано Печерською районною державною адмiнiстрацiєю у м. Києвi в зв'язку зi змiною мiсцезнаходження, про що зроблено запис в журналi облiку реєстрацiї вiд 12.08.2003 року за № 38288.

Скорочена назва: ПрАТ "СК  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" 
Мiсцезнаходження : 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/7, оф. 212., тел. 286-00-71(72,73).
Учасниками  Товариства станом на 31.12.2020 р. були:

№ з/п	Акцiонери (фiзичнi особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, юридичнi особи - найменування, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження)	Фактична кiлькiсть акцiй, що належить кожному акцiонеру,
штук	Фактична кiлькiсть акцiй, що належить кожному акцiонеру, %
1	Акцiонерне товариство "Укртранснафта" 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  31570412
Мiсцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул.. Московсковская, буд. 32/2	195 887	27,98
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корпоративний фонд "Укртранснафта"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  32074529
Мiсцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,  буд.18/7	139 596	19,94
3	Первинна профспiлкова органiзацiя акцiонерного товариства "Укртранснафта"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  25868544
Мiсцезнаходження: Україна, 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги,  буд. 32/5	244 802	34,97
4	Wadless Holdings Limited (Кiпр)
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  HE118080
Мiсцезнаходження:  Кiпр, Джiанну Кранiдiотi,НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401, Нiкосiя, 1065	800	0,11
5	Фiзичнi особи (8 чол.)	528	0,08
6	На рахунках в Депозитарiї	118 387	16,92
	Разом	700 000	100,00

Товариство фiлiй не має, не є засновником iнших страхових органiзацiй.
Офiцiйна сторiнка в iнтернетi: http://transmagistral.com.ua

Мета провадження дiяльностi фiнансової установи
Метою дiяльностi Товариства є розвиток iнфраструктури ринкової економiки, отримання прибутку внаслiдок здiйснення як в Українi, так i за її межами всiх видiв страхування, спiвстрахування, перестрахування та iнших видiв дiяльностi та задоволення на цiй основi матерiальних потреб акцiонерiв, шляхом реалiзацiї їх прав у вiдповiдностi з чинним законодавством України i розподiл прибутку у вiдповiдностi з умовами, визначеними Статутом Товариства.
Предметом дiяльностi Товариства  є страхування, перестрахування, спiвстрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiння ними, а також виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених  угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб Товариства.
	 
Органи управлiння фiнансової установи
Органами управлiння Товариства є:
Загальнi збори Товариства - вищий орган Товариства,  вирiшує будь-якi питання дiяльностi Товариства.
Наглядова рада Товариства - орган, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, вирiшує питання, передбаченi законом, Статутом Товариства, а також переданi на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом України "Про акцiонернi товариства", контролює та регулює дiяльнiсть Директора. 
Виконавчий орган Товариства (одноосiбний  виконавчий орган - Директор) здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства та органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв i Наглядової ради.

Комерцiйна дiяльнiсть фiнансової установи
Протягом звiтного перiоду Товариство проводило обережну фiнансово-економiчну полiтику спрямовану на збереження ресурсної та клiєнтської бази i нарощування нової.
Товариство здiйснювало дiяльнiсть у сферi страхування, перестрахування на пiдставi лiцензiй, наданих  Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, за наступними видами страхування: 

- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд);

- страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї;

- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;

- 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;

- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;

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

- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
 
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);

- страхування вiд нещасних випадкiв;

- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);

- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту);

- страхування вантажiв та багажу  (вантажобагажу);

- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);

- страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника);

- страхування фiнансових ризикiв;

- страхування водного транспорту (морського, внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту);

- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi. 

Договори страхування оформленi вiдповiдно до Закону України "Про страхування".

За звiтний перiод розмiр чистих зароблених страхових премiй склав  16 668 тис. грн.

Страхування життя Товариство не здiйснює.

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало iншу фiнансову дiяльнiсть, пов'язану з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" та iнших розпоряджень Нацкомфiнпослуг.

За результатами дiяльностi Товариство станом на 31.12.2020 року має нерозподiлений прибуток 6 263 тис. грн.  За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2020 року резервний капiтал був збiльшений до 13 500 тис. грн., додатково вкладений капiтал вiдсутнiй. 

Вартiсть нетто-активiв Товариства станом на 31.12.2020 р. складає 26 678 тис. грн., що перевищує розмiр сформованого Статутного капiталу 7 000 тис. грн. та вiдповiдає вимогам Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України  "Про затвердження Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв)" № 913 вiд 07.12.2016 року.

Основа формування фiнансової звiтностi

Достовiрне подання та вiдповiднiсть МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з метою достовiрного подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень. Фiнансова звiтнiсть складена згiдно МСФЗ дає змогу об'єктивно оцiнити стан пiдприємства за мiжнародними критерiями та приймати об?рунтованi управлiнськi рiшення, а отже, є безпосереднiм фактором зростання iнвестицiйної привабливостi i прямим стимулом ефективного розвитку пiдприємства, яке отримує мiжнародне визнання та репутацiю серйозного партнера.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2020 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2020 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї
У МСБО 29 не встановлено абсолютних показникiв, за яких вiднесення економiки до гiперiнфляцiйної є обов'язковим. У ньому наведено деякi характеристики економiчного середовища, яке може бути визнане гiперiнфляцiйним. Рiшення про застосування цього стандарту має бути прийнято на основi професiйного судження, аналiзу ситуацiї, вивчення макроекономiчних i соцiальних факторiв. Крiм того, вiдповiдно до МСБО 29 потрiбно, щоб усi пiдприємства та банки, якi функцiонують в умовах гiперiнфляцiї, застосовували цей стандарт починаючи з одного звiтного перiоду. Деякi фахiвцi вважають, що таке рiшення має бути погоджено на рiвнi найбiльших мiжнародних аудиторських компанiй, так званої "великої четвiрки", якi володiють багаторiчним досвiдом роботи в рiзних умовах у багатьох країнах свiту i вiдповiдною iнформацiєю. Головний кiлькiсний орiєнтир застосування МСБО 29 - кумулятивний iндекс iнфляцiї за три роки, який згiдно зi стандартом має наближатися або перевищувати 100%. Проте багато вiтчизняних аудиторiв переконанi, що оскiльки офiцiйно економiка України не визнана гiперiнфляцiйною, то, вiдповiдно, МСБО 29 до звiтностi не застосовують.
Зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансової звiтностi є питанням судження, управлiнський персонал ПрАТ "СК "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" прийняв рiшення не застосовувати цей стандарт до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. 
Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi
Згiдно iз ст. 5 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" пiдприємства ведуть бухгалтерський облiк i складають фiнансову звiтнiсть у грошовiй одиницi України - гривнi, яка найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться Товариством i пов'язаних з ними обставинами, що мають вплив на її дiяльнiсть. Гривня також є валютою представлення фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. З метою формування показникiв фiнансової звiтностi Товариством встановлено кордон суттєвостi в розмiрi 1,0 тис. грн.
Визначаючи своєю функцiональною валютою - нацiональну валюту України - гривню, згiдно положень МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв", Товариство приймає до уваги такi чинники:
а) валюту, яка впливає в основному на цiни продажу товарiв i послуг;
б) валюту, яка впливає в основному на витрати на оплату працi, матерiали та iншi витрати, пов'язанi з наданням товарiв або послуг.
в) валюту, у якiй генеруються кошти вiд фiнансової дiяльностi;
г) валюту, у якiй, як правило, зберiгаються надходження вiд операцiйної дiяльностi.
д) вiдсутнiсть закордонних дочiрнiх пiдприємств, вiддiлень, асоцiйованих чи спiльних пiдприємства, функцiональна валюта, яких вiдрiзняється вiд обраної.
Операцiї Товариства, здiйсненi в iноземнiй валютi, облiковуються за курсом обмiну Нацiонального банку України (НБУ), чинним на дату здiйснення операцiї. Прибутки та збитки, якi виникають при розрахунках по таких операцiях, а також при перерахунку грошових aктивiв та пасивiв, деномiнованих в iноземних валютах, вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати. Залишки по даних рахунках перераховуються за обмiнним курсом на кiнець року.
Протягом 2020 року операцiй здiйснених в  iноземнiй валютi не було.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
У сучасних умовах, що характеризуються постiйними змiнами та ускладненням середовища, в якому функцiонують пiдприємства, питання формування i подання повної та достовiрної iнформацiї про їх дiяльнiсть набувають особливої актуальностi. Зацiкавленi користувачi фiнансової звiтностi Товариства розраховують на отримання в майбутньому вигiд при мiнiмальних ризиках. Iнформацiя про дiяльнiсть пiдприємства, подається у виглядi фiнансової звiтностi, яку слiд формувати вiдповiдно до принципiв, одним з основних яких є принцип безперервностi. Про важливiсть застосування концепцiї безперервностi свiдчить те, що вона є базовим положенням не лише облiку та звiтностi, а й аудиту (МСА 570 "Безперервнiсть дiяльностi").
Пiд впливом збiльшення кiлькостi корпоративних банкрутств принцип безперервностi як один з базових принципiв в останнi роки є предметом розгляду та вдосконалення двох найбiльших свiтових облiкових систем - МСФЗ i GAAP. Цей принцип формує передумови та припущення вiдносно економiчного середовища, у якому функцiонує пiдприємство. 
Принцип безперервностi у взаємозв'язку з iншими принципами бухгалтерського облiку забезпечує повну i достовiрну iнформацiю фiнансової звiтностi. Зацiкавленi користувачi (iнвестори, позикодавцi та iншi кредитори), отримуючи якiсну iнформацiю, здiйснюють на її основi довгостроковi прогнози i приймають вiдповiднi рiшення. За рахунок цього забезпечується динамiчний та ефективний розвиток пiдприємства.
Принцип безперервностi має велике значення не стiльки як окремий принцип, а як об'єднуюча ланка в традицiйнiй системi принципiв i методiв бухгалтерського облiку. Концепцiя безперервностi робить доцiльним використання iнших принципiв та облiкових концепцiй. За умови, коли принцип безперервностi дiяльностi пiдприємства насправдi не реалiзується, виконання iнших основоположних принципiв не є достатнiм для ефективного функцiонування системи бухгалтерського облiку i здiйснення найважливiших завдань, що реалiзовуються нею. Визначення принципу безперервностi (як i всiх iнших принципiв) в Українi наведено в Законi "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". У мiжнародних стандартах принцип безперервностi розглядається в Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв".
Згiдно з Концептуальною основою фiнансовi звiти складають на основi припущення, що пiдприємство є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в близькому майбутньому. Отже, припускається, що Товариство не має нi намiру, нi потреби лiквiдуватися або суттєво звужувати масштаби своєї дiяльностi; у разi наявностi такого намiру або потреби фiнансовi звiти можуть складатися з дотриманням iншого принципу, в такому разi має розкриватися застосований принцип.
Вiдповiдно до МСБО 1, якщо пiдприємство має iсторiю прибуткової дiяльностi та безперешкодний доступ до фiнансових ресурсiв, керiвництво може дiйти висновку про здатнiсть продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi без детального аналiзу.
Тому, фiнансова звiтнiсть ПрАТ "СК "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi, вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбувається в ходi звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть
Економiка України протягом 12 мiсяцiв  2020 року функцiонувала в умовах свiтової пандемiї гострої респiраторної хвороби COVID-19. З метою мiнiмiзацiї iмовiрних негативних наслiдкiв вiд поширення хвороби країною, вiд 12 березня  2020 року Уряд запровадив першi карантиннi заходи, якi згодом декiлька разiв переглядались у бiк посилення, що значним чином вiдобразилось на економiчнiй активностi в Українi, спричинивши значне скорочення випуску товарiв та послуг бiльшостi секторiв економiки, яке призвело до зростання безробiття. Як наслiдок - у березнi 2020 року в Українi скоротився експорт та iмпорт поряд iз падiнням внутрiшнього споживання, що призвело до зниження податкових надходжень до державного бюджету. Разом з тим, турбулентнiсть на свiтовому фiнансовому ринку сприяла вiдтоку iнвестицiй з країни та призвела до ускладнення залучення коштiв до державного бюджету. Таким чином, постала необхiднiсть перегляду державного бюджету, а Мiнiстерство фiнансiв України оновило макроекономiчний прогноз, де  у 2020 роцi очiкувалось падiння реального ВВП на рiвнi 4,8%, росту безробiття до 9,4%, та рiчну iнфляцiю 11,6%.
Водночас, протягом 2020 року iнфляцiя у рiчному вимiрi знаходилась  нижче цiльового дiапазону, який визначено НБУ на рiвнi 5%. Зростання цiн стримувало декiлька факторiв, зокрема суттєве здешевлення енергоносiїв на свiтових ринках, вiдображення  ефектiв вiд торiшнього змiцнення гривнi та збiльшення пропозицiї сирих продуктiв харчування, зокрема внаслiдок теплої погоди. Цi чинники переважили вплив на цiни з боку березневого послаблення гривнi та ажiотажного попиту на окремi товари на тлi запровадження карантинних заходiв.
Протягом 2020 року зберiгалась полiтична невизначенiсть. На початку березня Верховна Рада України прийняла рiшення про змiну Уряду, призначивши нового прем'єр-мiнiстра  та частину складу Кабiнету мiнiстрiв. Поряд з тим, в кiнцi березня кадровий склад Уряду знову зазнав змiн. З огляду на дефiцит бюджету, спричинений свiтовою кризою, жорсткими карантинними заходами та майбутнiми пiковими виплатами за державним боргом України в 2020 роцi, ключовою умовою для проходження цього етапу з мiнiмальними ризиками є продовження спiвробiтництва з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, зокрема з Мiжнародним Валютним Фондом. Для отримання фiнансової пiдтримки Україна має привести власне законодавство до рекомендацiй МВФ, зокрема законодавство у сферi лiквiдацiї та реструктуризацiї банкiв. Це дозволить посилити довiру з боку iнших мiжнародних iнвесторiв  та залучити необхiднi ресурси до державного бюджету на прийнятних умовах. 
Таким чином, майбутнiй економiчний розвиток України чутливий до зовнiшнiх факторiв i заходiв внутрiшнього характеру, проявляє деякi характернi особливостi. Внаслiдок цього, здiйснення iнвестицiйної дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками що є нетиповими для iнших країн. 
Хоча керiвництво Товариства вважає, що воно вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi своєї дiяльностi, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Товариства характер та наслiдки якого на поточний момент визначити не можливо.

Звiтний перiод
Згiдно iз ст. 13 ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року.

Облiкова полiтика
Основа оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi
Метою фiнансової звiтностi є надання фiнансової iнформацiю про Товариство яка є корисною для власникiв та потенцiйних iнвесторiв, позикодавцiв, клiєнтiв та iнших кредиторiв у прийняттi рiшень про надання ресурсiв цьому суб'єктовi господарювання. Такi рiшення охоплюють придбання, продаж або утримування фiнансових iнструментiв.
Оцiнювання (оцiнка) - це процес визначення грошових сум, за якими мають визнаватися i вiдображатися елементи фiнансових звiтiв. 
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва винесення суджень, визначення оцiночних значень i припущень, якi впливають на зазначенi у звiтностi суми виручки, витрат, активiв i зобов'язань, а також на розкриття iнформацiї про умовнi зобов'язання на звiтну дату. Однак, невизначенiсть вiдносно цих припущень i оцiночних значень може привести до результатiв, якi можуть вимагати iстотних коригувань балансової вартостi активу або зобов'язання, стосовно яких робляться подiбнi припущення та оцiнки, у майбутньому.
Основа формування облiкових полiтик
Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi суб'єктом господарювання при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. У разi вiдсутностi конкретного мiжнародного стандарту, який застосовується до господарської операцiї, управлiнський персонал повинен використовувати власне судження при розробцi та застосуваннi облiкової полiтики. МСФЗ наводить облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до вимог МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та iнших чинних МСФЗ/МСБО 
Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках
У дiяльностi суб'єктiв господарювання можуть вiдбуваться якiсь змiни стосовно чи то нововведень у законодавствi, чи то економiчної ситуацiї в країнi. До того ж змiни можуть вiдбуватися й усерединi пiдприємства. Усi цi подiї - як внутрiшнi, так i зовнiшнi - впливають i на облiкову полiтику пiдприємства, а в окремих випадках спричиняють потребу в її змiнi.
Мiжнароднi стандарти визначають випадки, коли суб'єкт господарювання може змiнити облiкову полiтику. Вiдповiдно до МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки", суб'єкт господарювання повинен змiнити облiкову полiтику, лише якщо змiна:
-	вимагається МСФЗ/МСБО;
-	призводить до того, що фiнансова звiтнiсть надає достовiрнiшу та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi потоки суб'єкта господарювання.
Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiй, iнших подiй або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречними.
Унаслiдок невизначеностi, властивiй господарськiй дiяльностi, багато статей у фiнансових звiтах не можна оцiнити точно, а можна оцiнити лише попередньо. Попередня оцiнка пов'язана з судженням, що базується на найостаннiшiй наявнiй достовiрнiй iнформацiї. 
Форма та назви фiнансових звiтiв
Склад комплекту фiнансових звiтiв та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та форми Примiток, що розробленi у вiдповiдностi до МСФЗ/МСБО. Фiнансова звiтнiсть включає:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2020 року,  
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2020 рiк,  
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк,  
- Звiт про власний капiтал за 2020 рiк,
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2020 рiк, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах
Згiдно НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачає подання витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифiкацiєю, основаною на методi "функцiї витрат" або "собiвартостi реалiзацiї", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до їх функцiй як частини собiвартостi чи, наприклад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть. Проте, оскiльки iнформацiя про характер витрат є корисною для прогнозування майбутнiх грошових потокiв, то ця iнформацiя наведена в пунктi "Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статi поданi у фiнансових звiтах" цих Примiток.
Представлення грошових потокiв вiд операцiйної дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв здiйснюється iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформацiя про основнi види грошових надходжень та грошових виплат формується на пiдставi облiкових записiв Товариства.

Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових активiв:
o фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i
b) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
o фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох зазначених нижче умов:
а) фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв для одержання договiрних грошових потокiв; i
b) договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто виплатами основної суми та процентiв на непогашену частину основної суми.
o фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку - всi iншi активи, в тому числi, якщо договiр мiстить  один або декiлька вбудованих похiдних iнструментiв .
Товариство визнає такi категорiї фiнансових зобов'язань:
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
-фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку.
Товариство пiд час первiсного визнання має право безвiдклично призначити фiнансовий актив або фiнансове зобовязання як такий/таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток якщо таке рiшення забезпечує надання бiльш доречної iнформацiї через одну з таких причин:
а) воно усуває або значно зменшує невiдповiднiсть в оцiнцi або визнаннi (яку подекуди називають "неузгодженiстю облiку"), що в iншому випадку виникла б при оцiнцi активiв або зобов'язань, або при визнаннi прибуткiв i збиткiв за ними на рiзних основах; або
б) група фiнансових зобов'язань або фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань перебуває в управлiннi, а її показники ефективностi оцiнюються на основi справедливої вартостi згiдно з документально оформленою стратегiєю управлiння ризиком або стратегiєю iнвестування, причому iнформацiя про групу для внутрiшнього користування подається на цiй основi провiдному управлiнському персоналу суб'єкта господарювання (згiдно з визначенням, наведеним у МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн").
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.

Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних рахунках у банках.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта.
Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi.
Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України (НБУ).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в банках наприклад, у випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї, цi активи можуть бути класифiкованi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдацiю банкiвської установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду.

Дебiторська заборгованiсть
З економiчної точки зору дебiторська заборгованiсть - складова оборотних активiв пiдприємства. Дебiторська заборгованiсть - це частина оборотного капiталу пiдприємства, компанiї; сума, яку заборгували пiдприємству, органiзацiї, компанiї, iншi юридичнi особи, а також фiзичнi особи, що є їх боржниками за поставку товарiв, виконання робiт, надання послуг тощо.
У системi МСФЗ немає окремого стандарту, який регулює порядок облiку та вiдображення у фiнансовiй звiтностi дебiторської заборгованостi. Питання, пов'язанi з облiком дебiторської заборгованостi, регулюються декiлькома мiжнародними стандартами:
· МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi";
· МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки";
· МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi - МСФЗ 9);
· МСБО 11 "Будiвельнi контракти";
· МСФЗ 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами";
· МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" (далi - МСБО 32);
Згiдно з МСБО 32 дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який є контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання.
МСБО 32 зазначено, що "поширеними прикладами фiнансових активiв, якi являють собою контрактне право отримувати грошовi кошти в майбутньому, та вiдповiдних фiнансових зобов'язань, якi являють собою контрактне зобов'язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому, є:
а) торговельна дебiторська та кредиторська заборгованiсть;
б) векселi до отримання та сплати;
в) позики до отримання та сплати;
г) облiгацiї до отримання та сплати".
Такi активи, як сплаченi авансом витрати, майбутньою економiчною вигодою вiд яких є отримання товарiв або послуг, а не право на отримання грошових коштiв чи iншого фiнансового активу, не є фiнансовими активами.
Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли Товариство стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Пiсля первiсного визнання подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективного вiдсотка.
Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не є iстотними - на основi групової оцiнки. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi.
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi.
Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
У разi змiн справедливої вартостi дебiторської заборгованостi, що мають мiсце на звiтну дату, такi змiни визнаються у прибутку (збитку) звiтного перiоду.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку
До фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, вiдносяться акцiї та паї (частки) господарських товариств.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть акцiй, якi внесенi до бiржового списку, оцiнюється за бiржовим курсом органiзатора торгiвлi.
Якщо акцiї мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку вартостi активiв такi iнструменти оцiнюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за вiдсутностi основного ринку, на найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснює операцiю продажу активу, приймається за основний ринок, або, за вiдсутностi основного ринку, за найсприятливiший ринок.
При оцiнцi справедливої вартостi активiв застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.
Оцiнка акцiй, що входять до складу активiв Товариства та перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi i при цьому не мають визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, здiйснюється за останньою балансовою вартiстю.
Для оцiнки акцiй, що входять до складу активiв Товариства та не перебувають у бiржовому списку органiзатора торгiвлi, та паїв (часток) господарських товариств за обмежених обставин наближеною оцiнкою справедливої вартостi може бути собiвартiсть. Це може бути тодi, коли наявної останньої iнформацiї недостатньо, щоб визначити справедливу вартiсть, або коли iснує широкий дiапазон можливих оцiнок справедливої вартостi, а собiвартiсть є найкращою оцiнкою справедливої вартостi у цьому дiапазонi.
Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi фондового ринку.
Справедлива вартiсть акцiй, обiг яких зупинено, у тому числi цiнних паперiв емiтентiв, якi включенi до Списку емiтентiв, що мають ознаки фiктивностi, визначається iз урахуванням наявностi строкiв вiдновлення обiгу таких цiнних паперiв, наявностi фiнансової звiтностi таких емiтентiв, результатiв їх дiяльностi, очiкування надходження майбутнiх економiчних вигiд.

Фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю
До фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить облiгацiї та векселi. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи метод ефективного вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.

Зобов'язання. Кредити банкiв
Визнання кредиторської заборгованостi, її класифiкацiя та оцiнка за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi потребує вiд Товариства пiдвищеної уваги. Це обумовлено тим, що зобов'язання Товариства перед рiзними стороннiми особами регулюються достатньо великою кiлькiстю мiжнародних стандартiв зi складною термiнологiєю. 
В системi МСФЗ бухоблiк i вiдображення у звiтностi зобов'язань пов'язанi з формуванням i використанням резервiв. 
Вiдповiдно до Концептуальної основи зобов'язання - це обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти або робити певним чином. Вони можуть мати юридичну силу внаслiдок виконання умов контракту або законодавчих вимог. Концептуальною основою фiнансової звiтностi також визначено, що зобов'язання є теперiшньою заборгованiстю Товариства, яка виникає внаслiдок минулих подiй i погашення якої, за очiкуванням, спричинить вибуття у суб'єкта господарювання ресурсiв, котрi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди
Зобов'язання подiляються на поточнi та непоточнi, що в українськiй практицi вiдповiдає поняттям коротко- та довгострокових зобов'язань.
При цьому поточнi зобов'язання визнаються суб'єктом господарювання за таких умов: 
-	очiкується погашення цього зобов'язання в ходi нормального операцiйного циклу. Якщо тривалiсть такого циклу не можна чiтко вимiряти, припускається, що вона становить 12 мiсяцiв;
-	це зобов'язання утримується, в основному, з метою продажу;
-	зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду;
-	вiдсутня можливiсть вiдстрочити погашення зобов'язання протягом як мiнiмум 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Окремi зобов'язання (наприклад, торговельна кредиторська заборгованiсть i деякi нарахування премiї до заробiтної плати працiвникiв) класифiкуються як поточнi, навiть якщо вони пiдлягають погашенню через бiльш нiж 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Це обумовлено тим, що такi зобов'язання забезпечують операцiйний цикл пiдприємства i є його робочим капiталом.
При цьому всi зобов'язання та заборгованостi, що передбачають погашення грошовими коштами або iншими фiнансовими активами (дебiторська заборгованiсть за торговельними операцiями; векселi отриманi; заборгованiсть за позиками до отримання; суми боргу за облiгацiями до отримання) є фiнансовими зобов'язаннями. Вiдповiдно, визнання такого зобов'язання та його оцiнку здiйснюється iз дотриманням МСБО 32, МСФЗ 9. 
Усi iншi зобов'язання класифiкуються як непоточнi. 

Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має на поточний момент юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр, або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно, якщо основна угода про взаємну компенсацiю зобов'язань з однаковими строками або в деяких формах боргу без права регресу. Такi права мають силу лише, пiсля того, як вiдбудеться певна подiя, як наприклад невиконання зобов'язань.
Право згортання - це визначене контрактом або iншим чином юридичне право дебiтора погашати чи iнакше вилучати всю суму (або частину суми) до сплати кредиторовi шляхом зарахування цiєї суми в суму до отримання вiд кредитора. За незвичайних обставин Товариство може мати юридичне право зараховувати суму до отримання вiд третьої сторони в суму до сплати кредиторовi за умови, що iснує угода мiж трьома сторонами, у якiй чiтко встановлено право дебiтора на згортання. Оскiльки право на згортання є юридичним правом, умови, якi визначають це право, можуть бути рiзними в рiзних юрисдикцiях залежно вiд взаємовiдносин мiж сторонами.
Згортання визнаного фiнансового активу та визнаного фiнансового зобов'язання i подання чистої суми вiдрiзняються вiд припинення визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. Хоча згортання не веде до визнання прибутку або збитку, припинення визнання фiнансового iнструмента не лише спричиняє вибуття ранiше визнаної статтi зi звiту про фiнансовий стан, а й може привести до визнання прибутку або збитку. 

Облiковi полiтики щодо основних засобiв та нематерiальних активiв
Визнання та оцiнка основних засобiв
Товариство визнає матерiальний об'єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 20 000 гривень.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.

Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'єкта. Цi витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об'єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiї визнання активу.

Амортизацiя основних засобiв.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом. Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатний для використання. Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи вiдображаються в облiку по первiснiй вартостi за вирахуванням сум нарахованої амортизацiї та резерву пiд знецiнення.
Самостiйно створенi нематерiальнi активи визнаються лише якщо вони створенi на стадiї розробки (в розумiннi МСФО 38 "Нематерiальнi активи") i Товариство може продемонструвати наступне:
-	Технiчну здiйсненнiсть завершення створення нематерiального активу, так, щоб його можна було використовувати або продано;
-	Намiр завершити створення нематерiального активу та використовувати його або продати;
-	Здатнiсть використати нематерiальний актив;
-	Те, яким чином нематерiальний актив буде створювати ймовiрнi майбутнi економiчнi вигоди;
-	Наявнiсть достатнiх технiчних, фiнансових та iнших ресурсiв для завершення розробки, використання активу.
-	Здатнiсть надiйно оцiнити витрати, якi вiдносяться до нематерiального активу в процесi його розробки.
Амортизацiя нараховується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання активу. Нематерiальнi активи перевiряються на знецiнення при появi ризикiв знецiнення. Очiкуваний строк використання активу перевiряється на кiнець кожного звiтного перiоду. Змiна строкiв корисного використання є змiною облiкових оцiнок i вiдображається перспективно.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається у прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно: МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiя основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої балансової вартостi необоротного активу на систематичнiй основi протягом строку корисного використання.

Облiковi полiтики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтний перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов'язань та являє собою податковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання на балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтний перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або вiд об'єднання бiзнесу.
Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок належить до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi у тому самому чи  iншому перiодi.

Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про фiнансовi результати за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або зменшення зобов'язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв визнається у прибутку або збитку, в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
д) витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання  послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв.
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про фiнансовi результати за умови вiдповiдностi визначенню та одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх економiчних вигiд або тодi, та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або перестають вiдповiдати визнанню як актив у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.

Зобов'язання i резерви
Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". Зобов'язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв).
Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути.
Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв.

Специфiкою Товариства є страхова дiяльнiсть 
Класифiкацiя договорiв страхування
Договiр страхування, пiдписаний страховиком, класифiкується як договiр страхування тiльки якщо у вiдповiдностi з ним передається iстотний страховий ризик вiд страхувальника страховику. Договiр прийнятого перестрахування - це рiзновид договору страхування, де страховий ризик приймається вiд iншого страховика. Отже, всi посилання на договори страхування також вiдносяться i до договорiв прийнятого перестрахування.
Основою класифiкацiї договорiв страхування для цiлей бухгалтерського облiку служить суть прийнятого страхового ризику i загальнi ознаки можливого ризику. 
Кожна з груп договору може бути подiлена на пiдгрупи, враховуючи суть переданого страхового ризику.
Передане перестрахування
У процесi своєї дiяльностi Товариство укладає договори перестрахування, щоб обмежити потенцiйнi чистi збитки за рахунок диверсифiкацiї ризикiв. Договори перестрахування не звiльняють Товариство вiд своїх прямих обов'язкiв перед страхувальниками.
Страховi премiї та премiальний дохiд 
В пiдписанi премiї включаються суми, якi надаються за договорами страхування, вхiдного перестрахування, що набрали чинностi на протязi звiтного року, незалежно вiд того, були цi премiї отриманi чи нi. Пiдписанi премiї зменшуються на суму премiй по анульованим та перерваним договорам страхування за звiтний перiод.
Якщо очiкується, що страховi премiї будуть виплаченi декiлькома внесками у перебiгу страхового року, пiдписанi премiї включають премiї, що належать до всього страхового року. Якщо договiр страхування пiдписаний на декiлька страхових рокiв, премiя вiдповiдного року вiдображається у кожному роцi. Зароблена частина пiдписаних премiй визнається як виручка. Премiї рахуються заробленими з дати прийняття ризику на страхування, на протязi перiоду вiдповiдальностi за договором, у вiдповiдностi з структурою прийнятих на страхування ризикiв.
Незароблена частина премiй, що належить до майбутнiх перiодiв, визнається у зобов'язаннях як технiчний резерв.
Доля перестраховикiв розраховується у вiдношеннi з дiючими договорами перестрахування. Виплаченi перестраховi премiї визнаються як витрати у вiдношеннi з отриманими послугами по перестрахуванню i доля витрат по перестрахуванню, що належать до майбутнiх перiодiв, визнаються як доля перестрахувальникiв у резервi незароблених премiй.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть зi страхування та перестрахування
Суми, що належать до отримання та тi, що пiдлягають виплатi перестраховикам, брокерам та перестрахувальникам, визнаються фiнансовими iнструментами i включаються в дебiторську i кредиторську заборгованiсть зi страхування i перестрахування, а не в резерви з договору страхування або активи по перестрахуванню. 
Простроченi суми вiдносяться на зменшення доходу пiсля того, як контракт анульовано. Резерви з сумнiвних боргiв визнаються, коли керiвництво Товариства вважає, що можливiсть вiдшкодування цих актiв є невизначеною. Дебiторська заборгованiсть списується, коли її отримання вважається неможливим. 
Активи з перестрахування включають в себе суми до вiдшкодування вiд перестраховикiв виплачених страхових вiдшкодувань. Вони класифiкуються як дебiторська заборгованiсть i включаються в страхову та iншу дебiторську заборгованiсть в звiтi про фiнансовий стан. 
Суми вiдшкодування згiдно з договором перестрахування оцiнюються на предмет знецiнення на кожну звiтну дату. Такi активи вважаються знецiненими, якщо iснують об'єктивнi ознаки того, що в результатi якої-небудь подiї, що виникла пiсля первинного признання, Товариство не може повернути усi суми до вiдшкодування, i ця подiя має достовiрний вимiрюваний вплив на суми, якi Товариство отримає вiд перестраховика. 
Активи по перестрахуванню включають залишки зобов'язань з переданого перестрахування, що належать до сплати  вiд перестраховикiв.
Страховi вiдшкодування
Страховими вiдшкодуваннями, понесеними в страховiй дiяльностi, є страховi вiдшкодування, понесенi протягом звiтного перiоду, та складаються з виплат, виплачених у фiнансовому роцi, вiдповiдних витрат з врегулювання збиткiв (витрати по врегулюванню збиткiв), а також змiн у резервах збиткiв. Виплаченi претензiї зменшуються на суму збиткiв, вiдшкодованих шляхом перестрахування або суброгацiї.
Суми, що належать вiдшкодуванню за договорами перестрахування, оцiнюються на кожну звiтну дату. Вартiсть цих активiв зменшується, якщо у зв'язку з подiєю пiсля первинного визнання iснують об'єктивнi докази того, що Товариство не може вiдшкодувати всю суму, i ця подiя має вимiрний вплив на суми до отримання Товариством вiд перестраховика. 
Технiчнi резерви
Забезпечення вiдображаються у звiтностi у тому разi, якщо Товариство має поточнi юридичнi зобов'язання або умовнi зобов'язання у результатi подiй , якi вiдбулися в минулому, i є iмовiрнiсть того, що для погашення цього зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, у тому числi, пов'язаних з економiчною вигодою, та iснує можливiсть здiйснити достовiрну оцiнку суми вiдповiдного зобов'язання.
Страховi резерви розраховуються вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування". Товариство, згiдно з встановленою Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг методикою формування i ведення облiку, створює такi технiчнi резерви за видами страхування, iншими, нiж страхування життя.
Тест на достатнiсть зобов'язань
На кожну звiтну дату керiвництво Товариства визначає достатнiсть признаних страхових зобов'язань за допомогою оцiнки майбутнiх грошових потокiв вiд страхових договорiв i порiвняння цих розрахункiв прогнозуючого грошового потоку з балансовою вартiстю зобов'язань за вирахуванням вiдкладених аквiзицiйних витрат. При виконаннi цих тестiв використовуються поточнi найкращi оцiнки усiх майбутнiх потокiв грошових коштiв по договорах страхування i пов'язанi з цим витрати, такi, як витрати на врегулювання збиткiв i iнвестицiйнiй дохiд вiд активiв, якi забезпечують виконання договору страхування. Якщо тест покаже, що врахована сума зобов'язань недостатня, то рiзниця вiдноситься до витрат звiтного перiоду, при цьому Товариство формує допомiжнi технiчнi резервi.
Тест на адекватнiсть зобов'язань застосовується до валової суми резервiв, тобто вплив перестрахування не береться до уваги.

Умовнi зобов'язання та активи
Товариство не визнає умовнi зобов'язання в Звiтi про фiнансовий стан Товариства. Iнформацiя про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигiд є ймовiрним.

Основнi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив на елементи фiнансової звiтностi, грунтуючись на МСФЗ/МСБО та тлумаченнях. Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї, фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
Судження щодо нових стандартiв, змiн та тлумаченнь, якi були випущенi 
Наступнi стандарти та iнтерпретацiї до МСФЗ та МСБО, якi були прийнятi Товариством до застосування з 01 сiчня 2020 року:
Концептуальна основа фiнансової звiтностi (КОФЗ)
У новiй редакцiї оновлено структуру документа, визначення активiв i зобов'язань, а також додано новi положення з оцiнки та припинення визнання активiв i зобов'язань, подання i розкриття даних у фiнансовiй звiтностi за МСФЗ. Згiдно нової редакцiї iнформацiя, представлена у фiнансовiй звiтностi, також повинна допомагати користувачам, оцiнити ефективнiсть керiвництва Товариства, в управлiннi економiчними ресурсами. Принцип обачностi трактується, через пiдтримку нейтральностi представлених даних. Обачнiсть визначається, як прояв обережностi при винесеннi, суджень в умовах невизначеностi. Правдиве, уявлення даних трактується як подання сутi операцiй, а не тiльки їх юридичної форми. 
Нова редакцiя КОФЗ передбачає двi форми, звiтностi: Звiт про фiнансовий, стан i Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд). Iншi форми об'єднанi пiд назвою "iншi форми i розкриття" визначається, що данi фiнансової звiтностi представляються за певний перiод, i мiстять порiвняльну iнформацiю, а також за певних обставин - прогнознi данi. 
У новiй редакцiї КОФЗ вводиться поняття "звiтуюче пiдприємство", пiд яким мається на увазi, сторона економiчної дiяльностi, яка має чiтко визначенi межi та поняття зведеної звiтностi. 
Вираз "економiчний ресурс" замiсть термiну "ресурс" пiдкреслює, що Рада МСФЗ бiльше не розглядає активи лише, як фiзичнi об'єкти, а, скорiше, як набiр прав. Визначення активiв i зобов'язань не вiдносяться до "очiкуваних" надходжень або вiдтокiв. Замiсть цього визначення економiчного ресурсу вiдноситься до потенцiалу активу / зобов'язання виробляти / передавати економiчнi вигоди. 
Нова  глава КОФЗ присвячена опису рiзних методiв оцiнки  (iсторична i поточна вартiсть (справедлива вартiсть,  вартiсть  використання)),  iнформацiї, яку вони надають. 
Змiни вступили у силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати. 
Поправки до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" 
Рада з МСФЗ вирiшила уточнити визначення суттєвостi, зробивши його бiльш послiдовним i вiдповiдним для всiх стандартiв. Колишнє визначення в МСБО 1 наголошувало на тому, що пропуск або неправильне вiдображення суттєвих елементiв впливає на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятих на основi фiнансової звiтностi. 
У новому варiантi визначення "iнформацiя вважається суттєвою", якщо її пропуск, неправильне вiдображення або приховування її iншою iнформацiєю в звiтностi може, вiдповiдно до об?рунтованих очiкувань, вплинути на рiшення основних користувачiв фiнансової звiтностi загального призначення, якi приймають їх на основi такої фiнансової звiтностi,  що мiстить фiнансову iнформацiю про конкретне пiдприємство, що звiтує. 
Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. 
МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй", Посiбник з застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", Основи для висновкiв до МСФЗ 17 "Страховi контракти". 
У всiх випадках словосполучення "економiчнi рiшення" замiнено словом "рiшення", а поняття "користувачi" звужено до "основних користувачiв". Поправки застосовуються до перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати, дозволяється дострокове застосування. 
МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти", МСФО 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї", МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" - реформа системи процентних ставок.
Змiни стосуються процентних ставок (таких, як LIBOR, EURIBOR i TIBOR), що використовуються в рiзних фiнансових iнструментах - вiд iпотечних кредитiв до похiдних iнструментiв. Поправки: 
  змiнили вимоги до облiку хеджування при облiку хеджування передбачається, що контрольний показник процентної ставки, на якому заснованi грошовi потоки, що хеджуються i грошовi потоки вiд iнструменту хеджування, не змiниться в результатi реформи;
   обов'язковi для всiх вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа внутрiшньобанкiвської ставки рефiнансування;
   ставки не можна використовувати для усунення будь-яких iнших наслiдкiв реформи;   вимагають розкриття iнформацiї про ступiнь впливу поправок на вiдносини хеджування. Поправки набувають чинностi для перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2020 року або пiзнiше. Поправки застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування.
Як  очiкується, зазначенi нижче змiни до стандартiв та тлумачення не матимуть значного впливу на  фiнансову звiтнiсть Товариства:
"	змiни до посилань у стандартах МСФЗ на Концептуальну основу фiнансової звiтностi матимуть незначний вплив на фiнансову звiтнiсть.;
"	змiни до МСБО 1  та МСБО 8: матимуть незначний вплив на фiнансову звiтнiсть; 
"	змiни до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду", МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть", МСБО 37 "Забезпечення, непередбаченi зобов'язання та непередбаченi активи", Керiвництво iз застосування МСФЗ 2 "Виплати на основi акцiй"  матимуть не значний вплив на фiнансову звiтнiсть;
"	змiни до МСФЗ  9, МСБО 39 та МСФЗ 7, що стосуються  процентних ставок, не матимуть впливу на фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 17 замiнює МСФЗ 4 "Страховi контракти" та пов'язанi з ним iнтерпретацiї, i набуває чинностi для перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2021 року. Об'єкт господарювання повинен застосовувати МСФЗ 17 "Страховi контракти" до: 
ў	контрактiв страхування та перестрахування, емiтентом яких вiн є;
ў	контрактiв перестрахування, якi вiн уклав; та
ў	iнвестицiйних контрактiв з характеристиками дискрецiйної участi, емiтентом яких вiн є, за умови, що вiн також є емiтентом страхових контрактiв.
Змiни у сферi застосування порiвняно з МСФЗ 4
ў	вимога про те, що для того, щоб застосовувати страховий стандарт до iнвестицiйних контрактiв з характеристиками дискрецiйної участi, суб'єкт також має емiтувати страховi контракти.
ў	можливiсть застосовувати МСФЗ 15 "Доходи вiд реалiзацiї за договорами з клiєнтами" до контрактiв з фiксованою оплатою, за умови вiдповiдностi певним критерiям.
Рiвень агрегування
МСФЗ 17 вимагає вiд суб'єктiв iдентифiкувати портфелi страхових контрактiв, якi складаються з контрактiв, що пiдпадають пiд однаковi ризики та управляються спiльно. Кожний портфель емiтованих страхових контрактiв слiд подiлити щонайменше на три групи:
ў	група контрактiв, якi є обтяжливими при первiсному визнаннi, якщо такi iснують; 
ў	група контрактiв, якi при первiсному визнаннi не мають значної ймовiрностi стати обтяжливими у майбутньому, якщо такi iснують; та
ў	група решти контрактiв у портфелi, якщо такi iснують. 
Суб'єкту не дозволено включати в одну групу контракти, емiтованi з рiзницею бiльше одного року. Крiм того, якщо портфель може бути подiлений на рiзнi групи тiльки тому, що закон чи пiдзаконний акт обмежують практичну можливiсть для суб'єкта встановлювати рiзнi цiни чи рiвень виплат утримувачам полiсiв з рiзними характеристиками, то суб'єкт може включити такi контракти в одну групу.
МСФЗ 17 Товариством достроково не застосовувався.

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
"	подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки Товариства;
"	вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
"	є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
"	є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких йдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi".
Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням ?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.

Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного звiтного перiоду. 
Оборотнi активи
Класи активiв та зобов'язань 
Класи активiв та зобов'язань	Усього станом на
Дата оцiнки	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Дебiторська заборгованiсть за послуги за страховою дiядiяльнiстю	302	137
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв	156	498

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть	102	32
Резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть	(41)	(41)
Грошовi кошти на поточних рахунках банку	5 761	10 176
Грошовi кошти на депозитних рахунках банку	22 876	17 052

Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi поданi у фiнансових звiтах
Дохiд вiд реалiзацiї
Дохiд вiд реалiзацiї	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї - чистi заробленi страховi премiї	16 668	16 869
Премiї пiдписанi, валова сума	14 839
	18 519
Премiї, переданi в перестрахування	126	895
Зароблена частина пiдписаних премiй визнається як чистий дохiд вiд реалiзацiї (чистi заробленi премiї). Премiї рахуються заробленими з дати прийняття ризику на страхування, на протязi перiоду вiдповiдальностi за договором, у вiдповiдностi з структурою прийнятих на страхування ризикiв. Незароблена частина премiй, що належить до майбутнiх перiодiв, визнається у зобов'язаннях як технiчний резерв, якi формуються Товариством згiдно ст. 31 Закону України "Про страхування" та здiйснюється шляхом обчислення за методами, визначеними законодавством України, а саме веде облiк наступних технiчних резервiв за кожним видом страхування: 
- незароблених премiй (резерви премiй), що включають частки вiд сум надходжень страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату методом 1/365 ("pro rata temporis");
-	збиткiв, що включають зарезервованi несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи страхового вiдшкодування якi мали мiсце в розрахунковому або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страховика повiдомлено вiдповiдно до вимог законодавства України та/або умов договору.
-	збиткiв, якi виникли, але не заявленi, оцiнка обсягу зобов'язань страховика для здiйснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi виникли у зв'язку зi страховими випадками у розрахунковому та попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату в установленому законодавством та/або договором порядку.

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти" Товариством: 
- не визнаються як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду; 
- не проводиться взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами; 
- перевiряється, чи не зменшилась кориснiсть активiв перестрахування;
- проводиться перевiрка адекватностi своїх визнаних страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за своїми страховими контрактами. Оцiнка станом на 31.12.2020 року визнана як достатня для пок
иття майбутнiх страхових зобов'язань за дiючим на звiтну дату портфелем договорiв страхування.

Зобов'язання за виплатами страхових вiдшкодувань визнаються на дату затвердження страхового акту, який є пiдставою для нарахування в бухгалтерському облiку страхового вiдшкодування, та вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю. 

Зобов'язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дiї договору перестрахування та вiдображаються в облiку вiдповiдно до умов договору перестрахування. 

Заборгованiсть з комiсiйної винагороди страхових агентiв у бухгалтерському облiку визнається на дату пiдписання актiв виконаних робiт iз агентської винагороди. Заборгованiсть з комiсiйної винагороди оцiнюється вiдповiдно до ставки комiсiйної винагороди за видами страхування, якi встановлюються вiдповiдно до отриманих страхових платежiв за договорами, укладеними за посередництва агентiв.

Собiвартiсть реалiзацiї та страховi виплати
Собiвартiсть реалiзацiї	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Собiвартiсть реалiзованих послуг	1 844	1 316
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами	7 127	9 311
Страховi виплати, компенсованi перестраховиками	16
	120

Iншi доходи, iншi витрати
Iншi операцiйнi i фiнасовi доходи	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Дохiд вiд змiн iнших страхових резервiв в т.ч.  	1 521	556
   змiна iнших страхових резервiв	1 523	554
   змiна частки перестраховикiв в iнших страхових резервах	(2)
	2
Доходи вiд надання послуг для iнших страхових компанiй	2	2
Дохiд вiд депозитного вкладу	2 674	3248

Дохiд вiд володiння акцiями(дивiденди)	14	8
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй	-	-
Дохiд вiд продажу основних засобiв	-	2
Дохiд вiд змiни вартостi акцiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	-	-
Iншi витрати	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Iншi операцiйнi витрати	-	(3)

Iншi операцiйнi витрати вiд змiни вартостi акцiй, якi оцiнюються за справедливою вартiстю	(23)	(67)

Витрати на збут
	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Всього витрат на збут	-	-

Елементи операцiйних витрат
Елементи операцiйних витрат	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Матерiальнi витрати	16	13
Витрати на оплату працi	2434	1286
Вiдрахування на соцiальнi заходи	510	269
Амортизацiя	36	33
Iншi операцiйнi  витрати	894	918
Всього 	3890	2519


Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Прибуток до оподаткування	8034	7656
Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi	-	-
Податкова ставка	18%	18%
Податкова ставка, вiд страхової дiяльностi	3%	3%
Податок за встановленою податковою ставкою	1815	1845
Податковий вплив постiйних рiзниць	-	-

Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною вiдповiдно до пункту 136.1 статтi 136 ПКУ за ставкою 18 вiдсоткiв та податок на дохiд за договорами страхування за ставкою 3 вiдсотка, визначеною вiдповiдно до пiдпунктiв 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статтi 136 ПКУ.
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Розрахунок вiдстрочених податкових активiв i зобов'язань не проводився i не рахувався, у звязку iз вiдсутнiстю суттєвих тимчасових рiзниць у бухгалтерському i податковому облiку.                                                                                                        
Збитки вiд непоточних активiв, утримуванi для продажу
Станом на 31.12.2020 року Товариство не має непоточних активiв, утримуваних для продажу . 
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи
	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Первiсна вартiсть на початок року 	449	449
Надiйшло за рiк 	-	-
Первiсна вартiсть на кiнець перiоду	449	449
Знос на початок року	(349)	(334)
Нараховано амортизацiї за перiод	(15)	(15)
Знос на кiнець перiоду	(364)	(349)
Балансова вартiсть на кiнець перiоду	85	100


Основнi засоби
Основнi засоби
	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Первiсна вартiсть на початок року 	292	334
Надiйшло за перiод	30	13
Вибуття за перiод	(14)	(58)
Первiсна вартiсть на кiнець перiоду
оду	308	289
Знос на початок року	(215)	(249)
Нараховано амортизацiї за перiод	(27)	(24)
Вибуття	11	58
Знос на кiнець року	(231)	(215)
Балансова вартiсть на кiнець року	77	74


Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Акцiї простi бездокументарнi, iменнi	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
ПАТ "Центренерго"	94	109
ПАТ "АрселорМiттал Кривий Рiг"	20	29
ПАТ "Днiпропетровський трубний завод"	6	5
ПАТ "Марiупольський завод важкого машинобудування"	-	-
Всього	120	143


Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та сплачений капiтал складав 7000 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2020 року зареєстрований та сплачений капiтал складав 7000 тис. грн.
23.11.2020 року позачерговими загальними зборами акцiонерiв прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу ПрАТ "СК "Трансмагiстраль" шляхом додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi в кiлькостi  800 000 штук.
Резервний капiтал 
Станом на 31 грудня 2019 року резервний капiтал (вiльнi резерви страховика) складав  7500 тис. грн. 
Станом на 31 грудня 2020 року резервний капiтал (вiльнi резерви страховика) складає 13500 тис. грн.
Довгостроковi зобовязання та забезпечення 
Страховi резерви	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Резерв незароблених премiй	855	3327
Резерв збиткiв	644	2167
Частка перестраховика у резрвах незароблених премiй	(54)	(570)
Частка перестраховика у резрвах збиткiв 	-	(2)
		
Короткостроковi забезпечення
Короткостроковi забезпечення	31.12.2020 р.	31.12.2019 р.
Резерв вiдпусток	711	518
Всього	711	518

Поточна кредиторська заборгованiсть
Поточна кредиторська заборгованiсть	31.12.2020	31.12.2019 
Розрахунки з бюджетом	354	1845
Одержанi аванси	2	1
Розрахункi з оплати працi 		-
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами 	164	354
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги	15	-
Iншi поточнi зобов'язання	-	4
Всього кредиторська заборгованiсть	535	2204

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днiв. Станом на 31.12.2020 року поточнi заборгованостi Товариства з термiном погашення до одного мiсяця. 



Умовнi зобов'язання
Судовi позови
Проти Товариства клiєнтами не поданi судовi позови. Керiвництво вважає, що Товариство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися.
Оподаткування
Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв
Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства.
Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. 
Станом на 31.12.2020 року у Товариствi сформован резерву сумнiвних боргiв у розмiрi 41 тис. грн. 

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони
До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать:
-пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством;
-асоцiйованi компанiї;
-спiльнi пiдприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
-члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
-близькi родичi особи, зазначеної вище;
-компанiї, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Товариствi;
-програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
У господарськiй дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов'язаними i непов'язаними сторонами. Для цiлей цiєї фiнансової звiтностi сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу сторону або чинити iстотний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi взаємовiдносин з кожною можливою пов'язаною стороною особлива увага придiляється сутностi вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi.
Пов'язанi сторони можуть бути залученi в операцiї, що не здiйснювалися б з непов'язаними сторонами, операцiї з пов'язаними сторонами можуть здiйснюватися на таких умовах i на такi суми, якi неможливi в операцiях з непов'язаними сторонами. Протягом  2020 року Товариством були укладенi наступнi договори страхування з:
-АТ "Укртранснафта" (яка володiє  27,9839% акцiй ПрАТ "СК"Трансмагiстраль") на загальну суму 601 тис.грн. та страховi вiдшкодування на суму 379 тис.грн.; за аналогiчний перiод 2019 року 2804 тис.грн. та страховi вiдшкодування на суму 302 тис.грн.;
-Первинна профспiлкова АТ "Укртранснафта" (яка володiє  34,9717% акцiй ПрАТ "СК "Трансмагiстраль") на суму   4012  тис.грн.; за аналогiчний перiод 2019 року на загальну суму 4486 тис.грн. 

Протягом 2020 року управлiнському персоналу була виплачена винагорода - заробiтна плата у розмiрi 1116 тис.грн. та внески на соцiальне забезпечення 235 тис.грн., за аналогiчний перiод 2019 року - заробiтна плата у розмiрi 778 тис.грн. та внески на соцiальне забезпечення 181 тис.грн.

Операцiї з надання/отримання позичок пов'язаним сторонам вiдсутнi.
Станом на 31.12.2020 року кредиторська та дебiторська заборгованiсть за операцiями з пов'язаними особами вiдсутня.

Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись внаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення.

Кредитний ризик
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть.
Основним методом оцiнки кредитних ризикiв керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками:
-лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв;
-лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою групою);
-лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою шкалою;
-лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитiв протягом останнiх п'яти рокiв.
Товариство має вiдкритi рахунки у фiнансових установах, що мають низькоризковий рiвень кредитного рейтингу за Нацiональною рейтинговою шкалою (uaAА-uaAAА)

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти.

Iнший цiновий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на ринку.

Вiдсотковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. Керiвництво Товариства усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як на доходи Товариства, так i на справедливу вартiсть чистих активiв.
Усвiдомлюючи значнi ризики, пов'язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високоiнфляцiйному середовищi, яке є властивим для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у боргових зобов'язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових фiнансових iнструментiв.
Для оцiнки можливих коливань вiдсоткових ставок Товариство використовувало iсторичну волатильнiсть вiдсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останнi 5 рокiв за оприлюдненою iнформацiєю НБУ.
Можлива змiна справедливої вартостi боргових фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою розрахована як рiзниця мiж дисконтованими грошовими потоками за дiючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разi змiни вiдсоткової ставки за кожним фiнансовим iнструментом. Активи, що наражаються на вiдсотковий ризик банкiвськi депозити. Борговi фiнансовi iнструменти у Товариства вiдсутнi.



Ризик лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.
Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi.
Поточне планування фiнансового стану платоспроможностi включає розробку поточного плану, що є необхiдною умовою забезпечення фiнансової стiйкостi i платоспроможностi. 
Ринкова економiка ставить вимоги до якостi планування показникiв платоспроможностi, оскiльки нинi за негативнi наслiдки своєї дiяльностi вiдповiдальнiсть нестиме само Товариство. При плануваннi платоспроможностi Товариство використовує низку принципiв органiзацiї фiнансового стану. Його змiст i форми орiєнтованi на ринкову економiку i кон'юнктуру ринку, враховують iмовiрнiсть настання певних подiй, пов'язаних з забезпеченням фiнансової стiйкостi. Балансуються пiдсумковi показники доходiв i витрат, а для кожної статтi витрат визначаються конкретнi джерела покриття. Складання фiнансового плану на поточний рiк виконується самостiйно по встановленiй формi, яка має чотири роздiли: доходи i надходження; витрати; взаємовiдношення з бюджетом; взаємовiдношення з кредитом. Поточне фiнансове планування має не тiльки загальнi фiнансовi показники дiяльностi пiдприємства, але й конкретнi показники фiнансового стану платоспроможностi. Також враховує змiни у бухгалтерському облiку i фiнансовiй звiтностi, якi вiдбуваються з введенням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Поточне планування фiнансового стану платоспроможностi пiдприємства розробляється на базi фiнансової звiтностi. При плануваннi фiнансового стану платоспроможностi Товариства використовується розрахунково-аналiтичний метод. Оптимiзацiя планових рiшень полягає в розробцi варiантiв планових розрахункiв для того, щоб вибрати з них найоптимальнiший. Станом на 31.12.2020 року всi поточнi зобовязання товариства мають строк погашення до 30 календарних днiв. Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для фiнансування поточних операцiй Товариства. 

Управлiння страховими ризиками
Страховий ризик стосується всiх страхових андерайтингових ризикiв у зв'язку зi змiнами збиткiв, що виникають внаслiдок невизначеностi розмiрiв та строкiв цих збиткiв. Крiм того, iснує ризик змiн основних припущень, включаючи рiвень витрат та розiрвання договорiв, зроблених при оформленнi договору/полiсу. Управлiння страховими ризиками здiйснюється завдяки поєднанню андерайтингових полiтик, принципiв цiноутворення, створення резервiв та перестрахування. Особлива увага придiляється забезпеченню того, щоб сегмент клiєнтiв, який купує страховий продукт, вiдповiдав основним припущенням щодо клiєнтiв, сформованим пiд час розробки цього продукту та визначення його цiни. 
Андерайтинговi процедури встановлюються в рамках загального управлiння страховим ризиком i передбачають виконання контрольних процедур актуарiями, якi перевiряють фактичнi показники збитковостi. Для вдосконалення стандартiв андерайтингу використовуються рiзнi показники та iнструменти статистичного аналiзу з тим, щоб можна було покращити показники збиткiв та/або забезпечити належне коригування цiноутворення.

Управлiння капiталом 
Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей:
o зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим зацiкавленим сторонам;
o забезпечити належний прибуток учасникам Товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику.
Управлiння капiталом Товариства, як i весь процес управлiння, охоплює стратегiю i тактику управлiння. Базовими стратегiями управлiння ПрАТ "СК Трансмагiстраль" є консервативна та збалансована.
Необхiдно зазначити, що ефективнiсть дiяльностi значною мiрою залежить вiд рiвня розвитку та вдосконалення системи управлiння капiталом. Управлiння капiталом тiсно пов'язане iз прийняттям управлiнських рiшень, оскiльки його величина та динамiка є важливими критерiями для встановлення їх оптимальностi. 
Керiвництво Товариства здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому керiвництво аналiзує вартiсть капiталу та притаманнi його складовим ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик.
Котируванi i не котируванi цiннi папери пiдприємства схильнi до ризику, зумовленого невизначенiстю щодо майбутньої вартостi iнвестицiйних цiнних паперiв та корпоративних прав компанiй. Товариство управляє ризиком змiни цiн на iнструменти капiталу, диверсифiкуючи вкладення i встановлюючи лiмiти для окремих iнструментiв i iнструментiв в цiлому.
Iншi примiтки до рiчного фiнансового звiту
Товариство станом на 31.12.2020 року дочiрнiх пiдприємств не має, тому консолiдована фiнансова звiтнiсть не складається, застосування МСФЗ 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" не вiдбувалось. Протягом 12 мiсяцiв року не приймалось рiшень про утворення фiлiй, або представництв. 
Протягом звiтного перiоду операцiй з iнвестицiйної нерухомостi, якi регулюються нормами МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть", Товариством не проводилось.
Згiдно наказу про облiкову полiтику Товариством не встановленi окремi господарськi чи географiчнi сегменти, якi регулюються нормами МСФЗ 8 "Операцiйнi сегменти". Протягом 2020 року Товариство здiйснює дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi, отже Додаток до Примiток до фiнансової звiтностi "Iнформацiя за сегментами" не готувався.

Подiї пiсля Балансу
На дату подачi звiтностi вiдбулось розмiщення простих iменних акцiй у кiлькостi 535000 штук та укладено договiр на на загальну суму 8025 тис.грн. Загальна сума коштiв, одержаних при здiйсненнi емiсiї акцiй, внесена грошовими коштами у нацiональнiй валютi та розподiлилась наступним чином: статутний капiтал у сумi номiнальної вартостi розмiщених акцiй - 5350 тис.грн. та додатковий капiтал у сумi перевищення фактичної цiни розмiщення акцiй над їх номiнальною вартiстю - 2675 тис.грн.
Iншiх подiй, що вiдбулися пiсля дати балансу та якi могли вплинути на показники фiнансової звiтностi, не було.


Директор ПрАТ "СК "Трансмагiстраль"   ___________________ Винник О.В.


Головний бухгалтер                                   ___________________   Савдєєва Г. В.
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)
1
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю  "Аудиторський центр "Iнформ -Плюс"
2
Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес
3
Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи)
31984899
4
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
04053, м. Київ, вул. Артема, б. 37-41, 3-й поверх,Фактичне мiсце розташування: 01054 ,м. Київ, вул. Бульварно -Кудрявська, 33 лiтера "Б",
5
Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
2936
6
Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності)
номер: 2412, дата: 20.09.2018
7
Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності
з 01.01.2020 по 31.12.2020
8
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
01 - немодифікована
9
Пояснювальний параграф (за наявності)
Пояснювальний роздiл
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що:
Товариство схильне до кредитного ризику, ризику змiни процентних ставок та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтикою i процедурами. 	Вплив економiчної та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 	Можливий вплив на дiяльнiсть Товариства несприятливих економiчних умов, викликаних поширенням в свiтi та на територiї України коронавiрусної хвороби  (COVID-19), при цьому, що стосується дiяльностi Товариства, зауважуємо:
"	Хоча розповсюдження вiрусу  COVID-19  суттєво впливає на економiку та страховий ринок вплив на економiку в повному обсязi можна буде визначити тiльки по закiнченнi пандемiї. Скорiше за все вiрус не стане виключенням зi стандартних полiсiв страхування вiд нещасного випадку та полiсiв страхування життя, але  за договорами добровiльного медичного страхування небезпечнi вiруснi iнфекцiї є виключенням зi страхових випадкiв;
"	Також слiд зазначити, що всесвiтня органiзацiя охорони здоров'я 11 березня 2020 року визнала ситуацiю з коронавiрусною хворобою (COVID-19)  як пандемiю. В мiжнароднiй практицi страхування  випадки захворювань пов'язанi з масовими епiдемiями або  пандемiями  та тi якi вимагають комплексних  карантинних заходiв, як правило, являються форс-мажором та не вважаються  страховими, тобто страховi компанiї мають законне право вiдмовити у страховiй виплатi;
"	Лiкування iнфiкованих вищезазначеним вiрусом вiдбувається за державною програмою
Наша думка не мiстить жодних застережень щодо цього питання.


10
Номер та дата договору на проведення аудиту
номер: 27.03/1/19 - АП, дата: 27.03.2019
11
Дата початку та дата закінчення аудиту
дата початку: 23.11.2020, дата закінчення: 14.01.2021
12
Дата аудиторського звіту
14.01.2021
13
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
72 000,00
14
Текст аудиторського звіту

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Думка 
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" (код за ЄДРПОУ: 31630408, мiсцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, офiс 212), що складається з балансу (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2020 року, звiту про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал та звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до рiчної фiнансової звiтностi.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" на 31 грудня 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключовi питання аудиту
Ключовi питання аудиту - це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 
ў	ключовi питання аудиту:
Страховi резерви
Суми страхових резервiв, в тому числi сума резерву незароблених премiй, резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, є суттєвими для дiяльностi Товариства. Процес визначення припущень та оцiнок залежить вiд договорiв страхування, їх складностi, обсягу або очiкуваного результату страхових подiй та пов'язаний з рядом невизначеностей. З цiєї причини ми визначили їх як ключове питання аудиту.
ў	опис аудиторських процедур:
"	Ми проаналiзували облiкову полiтику стосовно технiчних резервiв на її вiдповiднiсть МСФЗ; 
"	Ми провели вибiрковий перерахунок резерву незароблених премiй та частки перестраховика в даному резервi та перевiрили його вiдповiднiсть облiковiй полiтицi. Також ми провели оцiнку розрахунку резервiв збиткiв; 
"	Ми оцiнили пiдходи Товариства до визначення достатностi та адекватностi технiчних резервiв, вiдповiднiсть цих пiдходiв полiтицi Товариства, адекватнiсть застосованих оцiнок та припущень; 
"	Ми перевiрили повноту розкриття iнформацiї щодо технiчних резервiв, представлених у фiнансовiй звiтностi Товариства.
Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу
Станом на 31.12.2020 року Товариством порушено вимоги пункту 3 роздiлу I та пункту 1 роздiлу III Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 № 850 (далi - Положення № 850), а саме: Товариством не дотримано нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу: сума прийнятних активiв, наявних у Товариства, є меншою за нормативний обсяг активiв, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, на 3 666 тис. грн., що становить 11% вiд зазначеного нормативного обсягу.
Сума прийнятних активiв Товариства, що вiдповiдають вимогам, встановленим роздiлом II Положення № 850, яка визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, станом на 31.12.2020 року становить 29 079 тис. грн. 
Для усунення порушення вимог пункту 3 роздiлу I та пункту 1 роздiлу III Положення Товариством було розроблено План докапiталiзацiї Товариства iз зазначенням строкiв його виконання (даний План було надано НБУ).  На виконання Плану 23.11.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок за рахунок розмiщення 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук додаткових простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї. В результатi чого статутний капiтал Товариства зросте до 15 000 000 (п'ятнадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок.
12.01.2021 року Товариство отримало Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень у кiлькостi 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук, реєстрацiйний № 01/1/2021-Т, дата реєстрацiї 12.01.2021 року.
Ми вважаємо, що зазначене питання є ключовим для нашого аудиту зважаючи на його значущiсть.

Пояснювальний параграф
Ми звертаємо Вашу увагу на те, що:
ў	Товариство схильне до кредитного ризику, ризику змiни процентних ставок та ризику лiквiдностi. Ризик є невiд'ємною частиною економiчної дiяльностi Товариства. Товариство прагне до визначення, оцiнки, монiторингу та управлiння кожним видом ризикiв у своїй дiяльностi вiдповiдно до визначеної полiтикою i процедурами. 
ў	Вплив економiчної та полiтичної нестабiльностi, якi тривають в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства. 
ў	Можливий вплив на дiяльнiсть Товариства несприятливих економiчних умов, викликаних поширенням в свiтi та на територiї України коронавiрусної хвороби  (COVID-19). 
Наша думка не мiстить жодних застережень щодо цього питання.

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї  
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю, а саме: iнформацiю щодо рiчних звiтних даних, що подаються страховими компанiями вiдповiдно до "Порядку складання звiтних даних страховика", затвердженого Розпорядженням вiд 03.02.2004 року  № 39, зi змiнами та доповненнями (далi - Порядок № 39). 
Iнша iнформацiя складається зi звiтних даних страховика за 2020 рiк, визначених Порядком № 39, а саме:
ў	Загальнi вiдомостi про страховика;
ў	Звiт про доходи та витрати страховика;
ў	Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика;
ў	Пояснювальна записка до звiтних даних страховика;
ў	Рiчна фiнансова звiтнiсть;
ў	Iнформацiя щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за формою, встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затвердженими розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 13 лютого 2014 року № 484;
ў	Звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12?, 12? Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг";
ў	Актуарний звiт;
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. 
На основi проведеної нами роботи, 14.01.2021 року ми надали Товариству:
ў	Звiт незалежного аудитора з надання впевненостi щодо звiтних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ  "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ", за 2020 рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року;
ў	Звiт незалежного аудитора з  надання об?рунтованої впевненостi  щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ"
Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 
"	iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
"	отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;
"	оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;
"	доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
"	оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв.
З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi.



ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ

У вiдповiдностi до Статуту та отриманих лiцензiй, предметом дiяльностi Товариства  є страхування, перестрахування, спiвстрахування та фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiння ними, а також виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших страховикiв на пiдставi укладених  угод, надання послуг (виконання робiт), якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для забезпечення власних господарських потреб Товариства. Прiоритетними видами страхування протягом 2020 року було добровiльне медичне страхування. В продуктовому портфелi є види страхування, якi передбачено наступними лiцензiями:
-	Лiцензiя на медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) серiї АГ № 569483 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ серiя АГ № 569479 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi серiя АГ № 569495 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiя АГ № 569487 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiя АГ № 569481 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв серiя АГ № 569492 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 20.04.2006 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiя АГ № 569485 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) серiя АГ № 569684 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) серiя АГ № 569484 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)) серiя АГ № 569480 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року. безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiя АГ № 569685 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на 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) серiя АГ № 569490 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 20.04.2006 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування фiнансових ризикiв серiя АГ № 569488 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiнню зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї серiя АГ № 569491 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 20.04.2006 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiя АГ № 569486 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування вiд нещасних випадкiв серiя АГ № 569482 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 11.10.2007 року безстроковий;
-	Лiцензiя на страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiї екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру серiя АГ № 569493 вiд 21.02.2011 року. Строк дiї лiцензiї з 20.04.2006 року безстроковий.
Iнформацiя щодо дотримання вимог законодавства:
Вiдносини, що виникають мiж учасниками ринкiв фiнансових послуг пiд час здiйснення операцiй з надання фiнансових послуг регулює Закон України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" вiд 12.07.2001 року № 2664-III (далi- Закон про фiнансовi послуги), зi змiнами та доповненнями. Товариство у своїй дiяльностi дотримується вимог законодавства у сферi фiнансових послуг.
Нами розглянуто та сформовано професiйне судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актiв, зокрема:

щодо формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу
Станом на 31.12.2020 року розмiр статутного капiталу Товариства становить 7 000 000 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що вiдповiдає Статуту Товариства, зареєстрованому 18.04.2018 року приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу  Петрицькою А. П.
Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства сплачений в повному обсязi грошовими коштами. Статутний капiтал Товариства подiлений на 700 000 (сiмсот тисяч) штук  акцiй, номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень 00 копiйок кожна.
Учасниками Товариства станом на 31.12.2020 року були:

№ п/п	Акцiонери (фiзичнi особи - прiзвище, iм'я та по батьковi, юридичнi особи - найменування, органiзацiйно-правова форма, мiсцезнаходження)	Фактична кiлькiсть акцiй, що належить кожному акцiонеру,
штук	Фактична кiлькiсть акцiй, що належить кожному акцiонеру, %
1	Акцiонерне товариство "Укртранснафта" 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  31570412
Мiсцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул.. Московсковская, буд. 32/2	195 887	27,98
2	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Корпоративний фонд "Укртранснафта"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  32074529
Мiсцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,  буд.18/7	139 596	19,94
3	Первинна профспiлкова органiзацiя акцiонерного товариства "Укртранснафта"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  25868544
Мiсцезнаходження: Україна, 39605, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Перемоги,  буд. 32/5	244 802	34,97
4	Wadless Holdings Limited (Кiпр), 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи:  HE118080
Мiсцезнаходження:  Кiпр, Джiанну Кранiдiотi,НАЙС ДЕЙ ХАУЗ, буд.10, оф.401, Нiкосiя, 1065	800	0,11
5	Фiзичнi особи (8 чол.)	528	0,08
6	На рахунках в Депозитарiї 	118 387	16,92
Всього	700 000	100,00
23.11.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок за рахунок розмiщення 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук додаткових простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї. В результатi чого статутний капiтал Товариства зросте до 15 000 000 (п'ятнадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок, що складає 1 500 000 (один мiльйон п'ятсот тисяч) штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень.
12.01.2021 року Товариство отримало Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень у кiлькостi 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук, реєстрацiйний № 01/1/2021-Т, дата реєстрацiї 12.01.2021 року.

щодо розкриття джерел походження складових частин власного капiталу (капiталу у дооцiнках, внески до додаткового капiталу)  
За даними балансу власний капiтал Товариства станом на 31.12.2020 року складає 26 763 тис. грн. Вiн складається iз:
ў	зареєстрованого (пайового) капiталу  в розмiрi 7 000 тис. грн.;
ў	резервного капiталу в розмiрi 13 500 тис. грн.;
ў	нерозподiленого прибутку в розмiрi 6 263 тис. грн.
Статутний капiтал включає внески акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю долi акцiонера вiдображається як емiсiйний дохiд. Товариство нараховує дивiденди акцiонерам i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише у тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Товариство  зобов'язане дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених регуляторними вимогами. Закон України "Про страхування" та iншi нормативнi акти мiстять такi вимоги: Товариство  повинне створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, додаткового оплачуваного капiталу та нерозподiленого прибутку. За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.04.2020 року шляхом розподiлу прибутку Товариства отриманого у 2019 роцi резервний капiтал був збiльшений i склав 13 500 тис. грн.
Додатковий вкладений капiтал та капiтал у дооцiнках вiдсутнiй. Дивiденди протягом 2020 року не нараховувались та не сплачувались.

щодо обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами   
Товариство  зобов'язане дотримуватися показникiв достатностi капiталу, визначених Положенням про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого Розпорядженням Нацкомфiнпослуг № 850 вiд 07.06.2018 року (далi - Положення № 850), зi змiнами та доповненнями. 
Станом на 31.12.2020 року Товариством порушено вимоги пункту 3 роздiлу I та пункту 1 роздiлу III Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 07.06.2018 № 850 (далi - Положення № 850), а саме: Товариством не дотримано нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу: сума прийнятних активiв, наявних у Товариства, є меншою за нормативний обсяг активiв, який визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, на 3 666 тис. грн., що становить 11% вiд зазначеного нормативного обсягу.
Сума прийнятних активiв Товариства, що вiдповiдають вимогам, встановленим роздiлом II Положення № 850, яка визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, станом на 31.12.2020 року становить 29 079 тис. грн. 
Для усунення порушення вимог пункту 3 роздiлу I та пункту 1 роздiлу III Положення Товариством було розроблено План до капiталiзацiї Товариства iз зазначенням строкiв його виконання (даний План було надано НБУ).  На виконання Плану 23.11.2020 року Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" прийнято рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства на 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок за рахунок розмiщення 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук додаткових простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень за рахунок додаткових внескiв без здiйснення публiчної пропозицiї. В результатi чого статутний капiтал Товариства зросте до 15 000 000 (п'ятнадцяти мiльйонiв) гривень 00 копiйок.
12.01.2021 року Товариство отримало Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 8 000 000 (вiсiм мiльйонiв) гривень номiнальною вартiстю 10 (десять) гривень у кiлькостi 800 000 (вiсiмсот тисяч) штук, реєстрацiйний № 01/1/2021-Т, дата реєстрацiї 12.01.2021 року.

щодо формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв вiдповiдно до законодавства
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнює адекватнiсть зобов'язань страховика, тобто достатнiсть сформованих резервiв вiдповiдно до законодавства. Тест перевiрки адекватностi зобов'язань страховика проводиться на основi побудови актуарної моделi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за дiючими на звiтну дату договорiв страхування. Щодо поточного рiвня збитковостi портфелю договорiв за видами страхування, використанi методи на основi ретроспективного аналiзу даних попереднiх перiодiв, а прогнозована оцiнка щодо збитковостi та майбутнiх адмiнiстративних витрат враховує консервативне припущення щодо загального рiвня iнфляцiї. Проведений аналiз пiдтверджує достатнiсть сформованих  страхових резервiв станом на 31.12.2020 року та забезпечена лiквiдними активами у сумi, що перевищує суму зобов'язань.

належностi до фiнансової групи 
Товариство не входить до фiнансової групи.

щодо структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв емiтента, суми, ознаки фiктивностi 
Станом на 31.12.2020 року Товариство має довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу у виглядi акцiй,  якi включенi до складу фiнансових iнвестицiй за справедливою вартiстю, тобто тi що не мають котирувань, але спостережувальнi у розмiрi 120 тис. грн. Фiнансовi iнвестицiї що облiковуються за амортизованою собiвартiстю у Товариствi вiдсутнi. 
ISIN	Емiтент	ЄДРПОУ	Вид, тип, форма випуску ЦП	Кiлькiсть ЦП на рахунку	Номiнальна вартiсть одного ЦП	Загальна номiнальна вартiсть ЦП	Загальна оцiнна вартiсть ЦП
UA0403911003	ПАТ "Арселор мiттал Кривий Рiг"	24432974	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	5000	1,00
UAH	5 000,00  UАН	20 000,00 UAH
UA4000070734	ПАТ "Днiпропетровський трубний завод"	05393122	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	100	82,31
UAH	8 231,00 UAH	5 500,00
UAH
UA4000079024 (заблокований)	ПАТ "МЗВМ"	20355550	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	500	0,25
UAH	125,00 
UAH	10,00 
UAH
UA4000079081	ПАТ "Центренерго"	22927045	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	12000	1,30
UAH	15 600,00 UAH	94 320,00 UAH
UA4000064497 (заблокований)	ПАТ "ОТАВА"	31183822	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	3259	10,00
UAH	32 590,00 UAH	0,00 UAH
UA4000130868 (заблокований)	ПАТ "АРДЕР"	35416011	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	408000	0,25
UAH	102 000,00 UAH	0,00 UAH
UA4000143283 (заблокований)	ПАТ "Лiзингова компанiя 
"Приват-Агро"	36925749	Акцiя; iменнi простi; бездокументарна	412000	0,25
UAH	103 000,00 UAH	0,00 UAH

щодо наявностi заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення 
Товариство дотримується вимог, щодо заборони залучення фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 року № 913 (далi - Лiцензiйнi умови).

щодо сумiщення господарських операцiй, на провадження яких отримана лiцензiя 
Товариство 	дотримується обмежень щодо сумiщення провадження видiв господарської дiяльностi, установлених пунктом 37 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 року № 913, роздiлом 2 Положення про встановлення обмежень на сумiщення дiяльностi  фiнансових установ з надання певних видiв фiнансових послуг,  затвердженого  Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг № 1515.

щодо надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг
Товариство надає фiнансовi послуги на пiдставi  договорiв, якi вiдповiдають Закону України "Про страхування", Закону України "Про захист прав споживачiв".
Товариством розробленi внутрiшнi правила надання страхових послуг.
Товариство дотримується затверджених внутрiшнiх правил надання вiдповiдних страхових послуг.

щодо розмiщення iнформацiї на власному вебсайтi (вебсторiнцi) та забезпечення її актуальностi
Товариство надає iнформацiю клiєнту (споживачу) вiдповiдно до статтi 12 Закону про фiнансовi послуги, а також  розмiщує iнформацiю вiдповiдно до частини першої статтi 12 Закону про фiнансовi послуги на власному веб-сайтi та забезпечує її актуальнiсть.
Товариство розкриває iнформацiю вiдповiдно до частин четвертої та п'ятої статтi 121Закону про фiнансовi послуги, зокрема шляхом розмiщення її на власному веб-сайтi.
На власному веб-сайтi Товариства (www.transmagistral.com.ua), своєчасно розмiщенi внутрiшнi правила надання фiнансових послуг, iз зазначенням дати їх розмiщення.


щодо прийняття рiшень у разi  конфлiкту iнтересiв 
Товариство дотримується статтi 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iнтересiв.

щодо вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджується фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат 
Примiщення, у яких здiйснюється обслуговування клiєнтiв (споживачiв), вiдповiдає вимогам пункту 28 Лiцензiйних умов щодо доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення, вiдповiдно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, про що є документальне пiдтвердження фахiвцем  з питань технiчного обстеження будiвель та споруд, який має квалiфiкацiйний сертифiкат. Iнформацiя про умови доступностi примiщення для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення розташована у мiсцi, доступному для вiзуального сприйняття клiєнтом (споживачем).

щодо внесення iнформацiї про всi свої вiдокремленi пiдроздiли до  Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань та до Державного реєстру фiнансових установ  вiдповiдно до вимог, установлених законодавством  
Станом на 31.12.2020 року у Товариства вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли, згiдно iнформацiї з  Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань та Державного реєстру фiнансових установ.  

щодо внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту  
Вiдповiдно до вимог законiв України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Товариством створено Службу внутрiшнього аудиту (контролю). 
Служба внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства органiзацiйно не залежить вiд iнших пiдроздiлiв та представлена окремою посадовою особою - внутрiшнiй аудитор (контролер). 
Аудитор пiдтверджує наявнiсть та вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту (контролю), необхiдної для складання фiнансової звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

щодо облiкової та реєструючої системи, якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до контролюючих органiв.   
У вiдповiдностi до частини 7 статтi 31 ЗУ "Про страхування" облiк договорiв страхування i вимог (заяв) страхувальникiв щодо страхової виплати Товариство веде в автоматизованому режимi за допомогою спецiалiзованих комп'ютерних програм. Вiдповiдно до пункту 26 Лiцензiйних умов, Товариство має облiкову та реєструючу систему (програмне забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до контролюючих органiв.

щодо готiвкових розрахункiв 
У своїй дiяльностi Товариство дотримується вимог Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 29.12.2017 року № 148  щодо готiвкових розрахункiв. Протягом 2020 року операцiй з готiвкових розрахункiв не здiйснювалось.

щодо зберiгання грошових коштiв i документiв необхiдними засобами безпеки (зокрема сейфи  для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю та/або вiдповiдну охорону)  
Товариство, вiдповiдно до пункту 29 Лiцензiйних умов, забезпечує зберiгання грошових коштiв i документiв необхiдними засобами безпеки. Зокрема наявнi сейфи для зберiгання грошових коштiв та пiдписано договiр зi службою охорони.

Вiдносини, що виникають у сферi страхування регулює Закон України "Про страхування" вiд 07.03.1996 року № 85/96-ВР (далi - Закон про страхування), зi змiнами та доповненнями, що спрямований на створення ринку страхових послуг,  посилення страхового захисту майнових iнтересiв пiдприємств, установ, органiзацiй та фiзичних осiб. Товариство у своїй дiяльностi дотримується вимог законодавства у сферi страхування.
Нами розглянуто та сформовано професiйне судження щодо дотримання Товариством положень законодавчих та нормативних актiв на ринку страхових послуг, зокрема щодо:

полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування, на здiйснення яких отримана лiцензiя, та укладення договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами у вiдповiдностi до Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 № 124
Товариство передає страховий ризик для того, щоб знизити ризик збиткiв з андерайтингу за рiзними договорами перестрахування, якi покривають ризики як окремих договорiв, так i портфеля договорiв. Договори перестрахування розподiляють ризик мiж перестраховиком i перестрахувальником i мiнiмiзують розмiр збиткiв. Величина кожного утримуваного Товариством ризику залежить вiд оцiнки Товариством конкретного ризику.
З метою забезпечення платоспроможностi, надiйностi, безпечностi,  розмiщення страхових резервiв Товариством виконуються операцiї з перестрахування. Партнерами Товариства в операцiях з перестрахування є страховi компанiї, що  мають достатнiй нормативний рейтинг фiнансової надiйностi та стiйкостi. Прийняття ризикiв у перестрахування - це рiзновид страхування, де страховий ризик приймається вiд iншого страховика, тому, всi вимоги, якi визначенi для страхової дiяльностi також вiдносяться i до операцiй з прийнятого перестрахування.
Укладення договорiв перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами не вiдбувалось.

здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених законодавством порядкiв i правил проведення обов'язкового страхування
Обов'язкове особисте страхування нещасних випадкiв на транспортi здiйснюється Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi" 14.08.1996 р. № 959;
Обов'язкове страхування   суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до норм Постанови КМУ "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування   суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв пiд час перевезення небезпечних  01.06.2002 р. № 733; 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi 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 здiйснюється Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної  вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежо-вибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру" вiд 16.11.2002 р. № 1788;
Особисте страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин здiйснюється Товариством вiдповiдно до Постанови КМУ "Про затвердження Положення про порядок i умови обов'язкового особистого страхування працiвникiв вiдомчої та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)" вiд 03.04.1995 р. № 232;
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi  громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї здiйснюється Товариством вiдповiдно до норм Постанови КМУ "Про затвердження Порядку i правил проведення обов'язкового страхування цивiльної   вiдповiдальностi  громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброї, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї" вiд 29.03.2002 р. № 402.

належного i повного формування та облiку резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який здiйснює страхування життя)
Протягом року страховi резерви (технiчнi) Товариства формувались, згiдно статтi 31 Закону  про страхування, а саме:
ў	величина резерву незароблених премiй розраховується на пiдставi  пiдпункту 3.4.1 пункту 3.4   роздiлу 3  Розпорядження Держфiнпослуг вiд 17.12.2004 № 3104 зi змiнами та доповненнями (далi - Розпорядження № 3104), при цьому частка надходжень сум страхових платежiв визначається за кожним договором у розмiрi сум таких платежiв, а обчислення величини частки страхових платежiв, що сплачуються перестраховикам, здiйснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених премiй з вiдповiдних видiв страхування, з урахуванням дати вступу в дiю договору перестрахування;
ў	величина резерву  заявлених, але не виплачених збиткiв формується на пiдставi  роздiлу 4 Розпорядження № 3104, частка перестраховикiв у таких резервах формується вiдповiдно до умов укладених договорiв перестрахування, залежно вiд сум фактично зазначених або очiкуваних збиткiв  у результатi настання страхового випадку; 
ў	величина резерву  збиткiв, якi виникли, але не заявленi, формується на пiдставi  пiдпункту 5.4 роздiлу 5 Розпорядження № 3104, частка перестраховикiв у резервi збиткiв, якi виникли, але не заявленi не розраховується.	
З урахуванням змiн, внесених розпорядженням  Нацкомфiнпослуг № 1638 (що набрало чиннiсть 09.12.2018 року), до Методики формування страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя станом на 31.12.2020 року резерви (технiчнi) Товариства представленi наступним чином:
ў	резерви незароблених премiй складають 855 тис. грн., частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй - 54 тис. грн.;
ў	резерв  заявлених, але не виплачених збиткiв складає 500 тис. грн., частка перестраховикiв  у цих резервах складає 0 тис. грн.;
ў	резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi сформований у сумi 144 тис. грн.

Вiдповiдно до ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", за результатами обов'язкового аудиту пiдприємства, що становить суспiльний iнтерес, додатково наводимо наступну  iнформацiю:
найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення обов'язкового аудиту	Загальнi збори учасникiв
дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень	Протокол Загальних зборiв ПрАТ "СК "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" вiд 22.03.2019 року.
Загальна тривалiсть виконання завдання з обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства ТОВ "Аудиторський центр "Iнформ-плюс" з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторених призначень становить три роки. Це завдання також є третiм роком проведення ТОВ "Аудиторський центр "Iнформ-плюс" обов'язкового аудиту фiнансової звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства суб'єктом суспiльного iнтересу у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV
аудиторськi оцiнки, що включають, зокрема:
а) опис та оцiнку ризикiв щодо суттєвого викривлення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (консолiдованiй фiнансовiй звiтностi), що перевiряється, зокрема внаслiдок шахрайства;
б) чiтке посилання на вiдповiдну статтю або iнше розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi (консолiдованiй фiнансовiй звiтностi) для кожного опису та оцiнки ризику суттєвого викривлення iнформацiї у звiтностi, що перевiряється;
в) стислий опис заходiв, вжитих аудитором для врегулювання таких ризикiв;
г) основнi застереження щодо таких ризикiв;	Викладенi в роздiлi "Ключовi питання аудиту"  Звiту щодо аудиту фiнансової звiтностi
Пiд час проведення даного завдання з обов'язкового аудиту нами не було виявлено iнших питань стосовно аудиторських оцiнок, окрiм тих, що зазначено у роздiлi "Ключовi питання аудиту" цього звiту.
пояснення щодо результативностi аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема пов'язаних iз шахрайством	Ми отримали запевнення управлiнського персоналу, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства
пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського комiтету	Ми пiдтверджуємо, що наш Звiт незалежного аудитора узгоджується з додатковим звiтом аудиторському комiтету (його еквiваленту) 
твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд юридичної особи при проведеннi аудиту	Ми надаємо твердження, що виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi ключового партнера з аудиту та суб'єкта аудиторської дiяльностi вiд ПрАТ "СК "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ" при проведеннi аудиту. Заборонених законодавством послуг не надавали
iнформацiя про iншi наданi аудитором або суб'єктом аудиторської дiяльностi юридичнiй особi або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги, крiм послуг з обов'язкового аудиту, що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi	До дати нашого звiту незалежного аудитора ТОВ "Аудиторський центр "Iнформ-плюс" надавало Товариству аудиторськi послуги з:
"	надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика;
"	з  надання об?рунтованої впевненостi  щодо iнформацiї, наведеної вiдповiдно до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1  Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" у Звiтi про корпоративне управлiння Товариства ;
"	огляду промiжної фiнансової звiтностi Товариства станом на 30 вересня 2020 року.  27.11. 2020 року ми надали Звiт щодо огляду промiжної фiнансової iнформацiї ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТРАНСМАГIСТРАЛЬ", що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту про результати розмiщення акцiй, станом  на 30 вересня 2020 року.
пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень.	Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих аудиту обмежень викладенi в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" Звiту щодо аудиту фiнансової звiтностi.
ТОВ "Аудиторський центр "Iнформ-плюс" не надавало Товариству iнших послуг, заборонених вiдповiдно до вимог статтi 6 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017 № 2258-VIII протягом 2020 року та у перiод з 1 сiчня 2021 року до дати пiдписання цього звiту незалежного аудитора.



Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повне найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "IНФОРМ-ПЛЮС" 
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31984899.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2936 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.05.2002 року № 110. Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 2936.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 2412, видане за рiшенням АПУ № 365/5 вiд 20.09.2018 року, чинне до 31.12.2023 року.
Мiсцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вулиця Артема, будинок 37-41, 3-й поверх.
Фактичне мiсце розташування: 01054, м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 33  лiтера "Б", примiщення № 6,7.
Аудитори, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi:
Домащенко Свiтлана Миколаївна - сертифiкат аудитора № 005089 виданий 28.02.2002 року Аудиторською палатою України згiдно з рiшенням № 107; номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 100591. 
Генеральний директор
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР "IНФОРМ-ПЛЮС"	                                    Домащенко С.М.

Дата складання Звiту незалежного аудитора:
14.01.2021 року
м. Київ



XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору
Дата укладення договору та дата набрання чинності ним
Предмет договору
Строк дії договору
Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення
Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення
АТ "Укртранснафта"
Дата укладення договору:12.02.2019. Дата набрання чинності договором:14.02.2019
Предметом Договору страхування є майновi iнтереси повязанi з вiдшкодуванням Страхувальником заподiяної ним прямої шкоди третiм особам.
1 рiк
195 887
195 887
Опис:
Договiр добровiльного страхування вiдповiдаьностi.
ППО АТ "Укртранснафта"
Дата укладення договору:01.03.2020. Дата набрання чинності договором:01.03.2020
Предметом договору страхування є майновi iнтереси, що не суперечать закону i повязанi зi здоровям застрахованої особи.
1 рiк
244 802
244 802
Опис:
Договiр добровiльного медичного страхування .
АТ "Укртранснафта"
Дата укладення договору:31.03.2020. Дата набрання чинності договором:31.03.2020
Предметом договору страхування є майновi iнтереси Страхувальника, повязанi з володiнням, користуванням  та розпорядженням транспортним засобом.
1 рiк
195 887
195 887
Опис:
Договiр добровiльного страхування наземного транспорту.
АТ "Укртранснафта"
Дата укладення договору:09.04.2020. Дата набрання чинності договором:09.04.2020
Предметом Договору страхування є майновi iнтереси повязанi з вiдшкодуванням Страхувальником заподiяної ним прямої шкоди третiм особам.
1 рiк
244 802
244 802
Опис:
Договiр добровiльного страхування наземного транспорту



