
ПОВІДОМЛЕННЯ  

про спростування Річної інформації емітента цінних паперів за 2021 рік 

 

У відповідності до пункту 11 розділу І Положення про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА» (далі - 

Емітент) спростовує недостовірну інформацію, яка розкрита в інформації емітента цінних 

паперів, а саме - «Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік» (надалі - 

Інформація), оприлюдненій на власному веб - сайті 22.12.2022.  

23.12.2022 Емітент самостійно виявив факт оприлюднення недостовірної Інформації, а 

саме: 

- в розділі «Опис бізнесу» із зв’язку з допущенням технічної описки не вказано інформацію 

щодо вартості укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів.  

ВИПРАВЛЕНО НА: Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на 31.12.2021 

складає близько 65,5 млн. грн. Очiкуваний прибуток 1 млн. грн 

- в розділі «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» із зв’язку з 

допущенням технічної описки вказана невірна інформація про основні засоби емітента (за 

залишковою вартістю) (в Описі): Товариство має обмеження на права власностi на основнi 

засоби, а саме страховиком було укладено з ПАТ "МТБ Банк" Кредитний договiр №00456/К 

вiд 27.06.2018 р. про надання поновлюваної кредитної лiнiї з лiмiтом заборгованостi 16 000 

тис грн. Виконання зобов'язань за цим договором забезпечується iпотекою нежитлових 

примiщень (в лiт. А) з №1 по №6, №1 (групи примiщень №200) першого поверху, з №1 по 

№31, №№I.II (групи примiщень 200а) другого поверху, з №1 по №17, №№I. XIV. XV. XVI 

(групи примiщень №200б) третього поверху- офiс, загальною площею 876,4 кв.м., 

розташованих за адресою: м. Київ, вул. Борщагiвська, 145, що належить на правi спiльної 

часткової власностi Позичальнику ПрАТ СК "Саламандра" та Явтушенку Юрiю 

Олексiйовичу (учасник). Товариство не має контрактних зобов'язань, пов'язаних з 

придбанням основних засобiв. Справедлива вартiсть основних засобiв суттєво не 

вiдрiзняється вiд їх балансової вартостi на дату звiтностi.» 

ВИПРАВЛЕНО НА: Товариство має обмеження на права власності на основні засоби, а 

саме відповідно до кредитного  договору №21-1KN0034 від 27.04.2021 р. укладеного з АТ 

«Укрексімбанк». Виконання зобов’язань за цим договором забезпечується заставою 

нежитлового приміщення, розташованого за адресою: м.Київ, вул. Борщагівська, 145, 

балансовою вартістю станом на 31.12.21р. 1908 тис. грн., яке обліковується на субрахунку 

103 «Будинки та споруди. Товариство не має контрактних зобов’язань, пов’язаних з 

придбанням основних засобів. Справедлива вартість основних засобів суттєво не 

відрізняється від їх балансової вартості на дату звітності 

- в розділі «Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента» із зв’язку з 

допущенням технічної описки вказана невірна інформація про зобов'язання та 

забезпечення емітента в частині відсотку за користування коштами (відсоток річних) по 

невiдновлюваній кредитній лiнiї (довгострокова/коросткострокова частина 

заборгованостi): 0%. 

ВИПРАВЛЕНО НА – 13,27%.  



Виправлена «Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік» розкрита шляхом її 

розміщення на веб-сайті 23.12.2022 р. та шляхом її подання до Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. 

Файл із недостовірною інформацією збережено на сайті Товариства з поміткою про його 

недостовірність. 

 

 


