НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ,
ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
(НАЦКОМФІНПОСЛУГ)
01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3, тел. 234-02-24, факс 235-77-51,Код ЄДРПОУ 38062828

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.04.2017

м. Київ

№ 1342

Про закриття справи про порушення
ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ
ТОВАРИСТВОМ "КРИМСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ" законів та інших нормативноправових актів, що регулюють діяльність з
надання фінансових послуг

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, розглянувши справу про порушення законів та інших
нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових
послуг, провадження у якій розпочато актом про правопорушення, вчинені
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИМСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ" на ринку фінансових послуг, від 30.03.2017 № 511/13-3/11,
місцезнаходження
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
"КРИМСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (код за ЄДРПОУ 20693867) (далі –
Товариство) відповідно до інформації, що міститься у Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
04080, м.Київ, вул. Кирилівська, будинок 102; відповідно до інформації, що
міститься у Державному реєстрі фінансових установ: 99011 м. Севастополь,
Бутакова, буд.4,
ВСТАНОВИЛА:
За результатами перевірки звітних даних Товариства за 2016 рік
(вх. № 151з /ск від 24.02.2017), що надійшли до Нацкомфінпослуг у паперовій
формі встановлено наступне.
Згідно Балансу (Звіту про фінансовий стан) Додатку 1 звітних даних
Товариства за 2016 рік станом на 31.12.2016 вартість чистих активів (неттоактивів) Товариства становить -19 640,0 тис. грн, статутний капітал –
25 050,0 тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів (нетто-активів) є
меншою за розмір зареєстрованого статутного капіталу Товариства.
Вищезазначена інформація свідчить про порушення Товариством вимог
законодавства про фінансові послуги, а саме:
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пункту 56 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з
надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних
паперів),
затверджених
постановою
Кабінету
Міністрів
України
від 07.12.2016 № 913 (далі – Ліцензійні умови), відповідно до якого, вартість
чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства або
товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та
кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про
страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою
зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика;
пункту 36 Ліцензійних умов, відповідно до якого, фінансова установа
зобов'язана виконувати нормативно-правові акти, якими встановлені умови
провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення
Нацкомфінпослуг, що відповідають її повноваженням, визначеним законом,
зокрема надавати на такі вимоги та рішення інформацію і звітність у
встановлений у них строк.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1110 від 13.04.2017 Товариству за
його заявою анульовано ліцензії на провадження страхової діяльності, а
розпорядженням Нацкомфінпослуг
№ 1271 від 25.04.2017 Товариство
виключено з Державного реєстру фінансових установ та анулювано свідоцтво
про реєстрацію фінансової установи.
Враховуючи викладене та керуючись абзацом десятим пункту 4.4,
абзацом третім пункту 4.21 розділу IV Положення про застосування
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, заходів впливу за порушення законодавства про фінансові
послуги, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 20.11.2012 № 2319,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за № 2112/22424,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг,
ПОСТАНОВИЛА:
Закрити справу про порушення законів та інших нормативно-правових
актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг, провадження у
якій розпочато актом про правопорушення, вчинені ПРИВАТНИМ
АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "КРИМСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
на ринку фінансових послуг, від 30.03.2017 № 511/13-3/11, у зв’язку з тим, що
Товариство виключено з Державного реєстру фінансових установ та анулювано
свідоцтво про реєстрацію фінансової установи.
Голова Комісії

І. Пашко

