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Адресати:
- НаЦiОНаЛЬНiЙ KoMicii, ЩО ЗДiйСНюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансовихпослуг
- Нацiональнiй koMicii з цiнних паперiв та фондового ринку- АКЦIОНЕРАМ ТА УЦРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГОтовАриствА (укрАiнсъкА вIЙсъково-стрдховА компАнUI>
Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi
Щумка iз застереженням

JrЧлУУ_"::У лУ4"' фiнансовоТ звiтностi Приватного акцiонерного товариства <УКрдiнськдвIиськово_стрАховА компАнIя> (скфочена ,,*uu - прАт KyBib), код за сдпоу31з04718' мiсцезнахоДЖення: 01135,'_5УЬ,Г.Андрющенка 4 ( лiтера Б) (надалi за текстом<Товариство)), що скJIадаеться з Балансу (Звiry про бirЬ"Йurt стан ) на З l грулня 2018 р,, звiry просукупний дохiд, звiry про змiни у власному капiталi, звф про р}", ;й;;их коштiв за piK, щозакiнчився зuвначеною датою, та примiтоп до фiпчп.йт. ,"lЪпоЪri, ubюuu.", стислий викладзначущих обл iкових полiтик.
Ми провели аудит вiдповiдно ло Мiжнародних стандартiв аудиту ((МСДD), зокрема мсд 705(ПеРеГЛЯНУГИЙ) <МОЛИфiКаЦii ДУМки у звiтi. *,..-.*roi-lrorroouu. нашу вiдповiдальнiсть згiдно зцими стандартами викJIадено в роздiлi <вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовот звiтностi>нашого звiry, Ми е незалежними по вiдношенню до Touupraruu згiдно з етичними вимогами,застосовними в ykpaihi до нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а також виконzlJIи iншi обов'язки зеТИКИ ВiДПОВiДНО ДО ЦИХ ВИМОГ. Ми вважасмо, що отриманi nur, чуо.rЙ;i;"-*и е достатнiми iприйнятними для використання ix як основи для нацоТдумки i. зuсrЬреж";п;;.'На нашу думку' за виFUIткоМ впливУ питання' описаногО в роздiлi кОснова длЯ думки iззастереженням) нашого звiry, фiнансова звiтнiсть, що додаеть_ся, вiдображае достовiрно, в ycixСУГГеВИХ аСПеКТаХ фiНаНСОВИЙ СТаН ТОВаРИСтва на Зl грудня 2018 р., TzI;J- $inuncoBi результати iгрошовi потоки за piK, що закiнчився зiвначеною датою, вiдповЙно до МЙнародних стандартiвфiнансовоi звiтностi ((МСФЗ)).

Основа для думки iз застереясенням
В СКЛаДi ОСНОВНИХ ЗаСОбiВ СТаНОМ на 31 .12,20i,8 року облiковуються будiвлi в cyMi залишковотBapTocTi 16699 тис. грн., що складас 28Yо BaPTOcTi Bcix активiв Товариства.Залишкова BapTicTb булiвель Товариством на З 1 .l2.20l8 року визначена шляхом зменшен}UIдооцiненоi у попереднiх звiтних ponu* первiсноТ uupro.ri byoiu.nu (дооцiнка проводилась на пiдставiзвiтiв професiйних отIiнювачiв) на суму амортизацiйних вiдрахувань за 20'18 piK без заJIг{енняпрофесiйних оцiнювачiв для ur.ru"."n" справедливоiвартостi цrr,Ъудiu"п;;rt.tZ.ZОtВ pony.

Ключовi питання аудиry
Ключовi питаннJI аудиту - це питаннЯ, Що, на наше професiйне судження, були значущими пiд часнашого аудиту фiнансовоi звiтностi за поточний перiод. iдi nrrunn" розглядалися в ko'TekcTi нашогоаудитУ фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховув€lлися при формуваннi думки щодо Hei, при цьомуми не висловлюемо окремоi думки Щодо цrх питань.
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Ми виконали обов'язкИ , Що описанi в роздiлi кВiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ
звiтностi> нашого звiry, в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, nu- чулr, u*rruu виконання
процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттевого викривлення фiнансовоТзвiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi процедур, що були виконанi пiдчас
розгляду зzвначених нижче питань, с основою для висловлення нашоТ аудиторськоI думки щодо
фiнансовоТ звiтностi, що додасться.
ТЕХНIЧН I РЕЗ ЕРВ И СТРЛХО В И КЛ

I

| 
Технiчнi резерви , що зобов'язане формрати Товариство

l вlдповlдно до регуляторних вимог включztють:

| Резерв незаробленuх премiй.

| Товариство розраховуе резерв незароблених премiй (upR) методом
| % , шо передбачено Законом Украiни <Про страхуванIи) та

| 
Метоликою формрання сIрахових резервiв за видами cTpaxyBaнIш,

l lншш\.,и, нlж cTpaxyBaHHrI жит.гя, вiд l7.12.2004p. Ne З104 зi змiнами
| Та ДоповненнJIми.

| У звiтносТi для нацiоНаJIьногО реryлятора Товариство вiлображае

| 
чей. резерв iз застосуванням коефiцiента 1,0, що доттускаеться

| нацlонrlльними законодавчо-нормативItими актами. Визнання

| 
зобов'язань за договором зщвичай починаеться з дати пiдписання,

| але якщо зобов'язання за конIрактом починаються пiзнiше дати

| 
пiлписаннЯ, ТовариствО визнае cBoi зобов'язаншI з дати початку

l покриття ризикlв за договором> що не суперечить вимогам
| Мiжнаролних стандартiв бухгалтерського облiку.
| Резерв незароблених премiй, розрахований за вимогами Методики
| Формування cTpaxoBLD( резервiв за видами страхуваннJI, iншими,

| 
нiж cTpaxyBaHHrI життя, вiд 17.12.2004p. М 3104 зi змiнами та

| доповненнями станом наЗl.|2.2018 р. склав 12858 тис. грн.
| Резерв збиткiв за претензiями
резерв збumкiв заявленllх, (tле не вuплаченах rлвN$
розрахову_еться Товариством журнiшьним методом на пiдставi
оцiнки зобов'язань за кожним зверненням окремо.
збитки визнаються та резерв нараховуеться за [ершим зверненням
застрахованот особи. Сума резерву визначаеться на пiдставi
iнформацii, отриманоi вiд страхувtlльника (застрахованоi особи).
остаточний розмiр збитку уточню€ться за результатами експертизи
або за iншими документами, що його посвiдчують.
З оглядУ на полiтикУ Товариства щодо визнан}ш збиткiв,
Товариство, як rrравило, використовУе найвищу ouiHKy збитку при
формуваннi резерву заявлених збиткiв ( RBNS) за BciMa видами
страхування, з огляду на те, що не Bci збитки пiдтвердженi
експертцзою на звiтну дату, а отже оцiнка е бiльш пруденцiальною.
Резерв вumраm на врееулювання збumкiв
товариство використовуе пригryщення, що розмiр витрат на
врегулювання не перевищус 3% вiд розмiру резерву. основою
такого rrриrrущення € статистичнi бази даних, накопIfiених
Товариством.
СтаноМ на 31.12.2018 р. загальниЙ обсяг RBNS сформовано у cyMi
ll141 тис. грн.
Загальний обсяг Резервiв збиткiв становить на З1.12.2Оl8 р. -
11141 тис. грн (на З|.12.201'7 р. - 1560 тис. грн.).
на кожну звiтну дату Товариство здiйсtпое тестуван}ц достатностi
сформованrх технiчних резервiв лля майбутнiх страхових випадкiв
за поточними договорами (LДТ). Для оцiнки адекватностi резервiв
незароблених премiй (LAT тест) використовуються
загальноприйнятi akryapHi методи, методи математиtIного
моделювання комбiнованот збитковостi, Teopii випадкових
процесiв, методи TeopiT ймовiрностей та математIгIноi статистики.
,щля очiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, ,uIе
незаявленi та збиткiв, що заявленi, ,ше Ее врегульованi)
використовуються методи математичноi статистики, зокрема

Нашi аулиторськi прочелури щодо
цього питан}UI вкJIюч€Lпи наступне:
-оцiнку та TecTyBaHHrI кJIючових
контролiв Товариства щоло прочесiв
формування технiчних резервiв за
договорами cTpaxyBaHIU{;
-TecTyBaE}uI резервiв на вибiрковiй
ocHoBi цlпяхом порiвняння
розрахунковоi суми резерву
конкретного випадку з вiдповiдною
документацiею;
-пiдготовку Еезaшежного прогнозу
балансiв резервiв для певних класiв
страхуванIя;
-визначеннJI рiвня обачностi,
використаного на звiтну дату на
пiдставi наступних оплачених
претензiй i порiвняння його iз
звiтними перiолом;
- порiвняння пригryщень з
очiкраннями на пiдставi iсторl,нного
ЛОСвiду Товариства, iснуючими
тенденцiями i нашими власними
знаннями с,грахового ринку.

KpiM того, ми проаналiзув€tли оцiнки
кJIючових пригryщень та методологiТ
розрахунку резервiв, що впливають на
величину отрахових зобов'язань.

наша робота щодо тесry достатностi
страхових зобов'язань мiстить ouiHKy
обцрунтованостi прогнозних
грошових потокiв та критичний
розгляд приrryщень, прийнятих в

рамках Товариства з врахуванням
даних г€tлузевого лосвiду.

Ми розглякули питаннrl, чи е

розкриття iнформацii Товариством
щодо технiчних резервiв за
договорами страхуваннJI, в тому
числi сryпiнь оцiнки чуттевостi ло
кJIючових приtryщень i аналiз icTopiT
збиткiв достатнiм.



перевiрки статистичних гiпотез та там, де е достатнiй для аналiзу
обсяг даних, aKryapHi методи оцirповання резервiв збиткiв, що
базуrоться на ана.пiзi трикутникiв розвитку страхових виIIлат.
Тестуъання адекватностi страхових резервiв проводиться
вiдповiдно до МСФЗ в розрiзi класiв страхування за розбиттям, що
наводиться у додатку:
Страхування нtвемного транспорту KpiM залiзничного (Клас l),
Страхування водного, авiацiйного та iH, транспорry (Клас 2),

Страхування майна (Клас 3),

Страхування вiдповiдальностi та фiнансовлгх ризикiв (Клас 4),
Особисте страхування (Ifuac 5).

В результатi ycix вищевкiваних факторiв технiчнi резерви за
договорами cTpaxyBaHHrI е ключовим питан}шм для аудиту
Товариства.

Вuзнання вuручкu (Чuспti заробленi cmpaxoBi премii)
Вирlчка вiд страховоi дiяльностi (заробленi
cTpaxoBi гшатежi) являе собою сутт€ву суму, що
формуеться з часток великоi кiлькостi
несуттевих надходжень.
За 20 1 8 piK виручка вiд страховоi дiяльностi
(заробленi cTpaxoBi платежi) скJI.ша 19 2б0 тис.
грн.

Щля обробки даних, на пiдставi яких
формусться вир)л{ка, Товариство використовуе
бухгалтерську систем та алмiнiстративнi
технологiТ i покладаеться на результати ix
роботи при реестрацiТ та облiку зароблених
страхових премiй, BpaxyBaHIи кожного ризику
за вiдповiдними страховими rrродуктами.
Найбiльш cyTTeBi ризики викривленнrI вир)п{ки
виникають у зв'язку з:
-з реестрачiею, обробкою та rrередачею даних
вiдносно параметрiв наданих послуг мiж
технiчним обладнанням та облiковою
системою;
- з коректним застосуванням тарифiв, що
можуть змiнюватися цротягом чиклу лiТ
договору cTpaxyBaHHrI (додатковi угоди до
договору cTpaxyBaHHrI, дострокове припиненнrI
договору страхування, змiна розмiру страховоi
суми, тощо);
- зi свосчасною реестрацiю вiдповiдних змiн в
системi облiку лля вiлображеннrl у перiодi, що
вiДповiдае умовам договору з под€rльшим
вiдповiдними розрахункilJ\lи страхових
зобов'язань, та вiдображеннrlм вiдповiдноТ
суми вирlпlки, що вiдноситься до перiоду
звiтування.

Нашi аулиторськi прочедури включали оцiнку
вгIроваджених Товариством правил та засобiв контролю в
галузi iнформацiйних систем дJIя визначення ix
ефективностi з точки зору можливостi поперелженнrI
таlабо виявлення викривленнrI або втрати даних, на
пiдставi яких формуеться виру{ка.
Ми протестув.rли наступнi ключовi засоби контролю
щодо систем, що формують виручку вiд договорiв
cTpaxyBaHHrI:
- ми перевiрили частоту резервного копiювання та
здiйснили iнспекцiю серверних примiщень на предмет
наявностi належних заходiв безпеки, направлених на
забезпечення фiзичного збереження вiдповiдноТ
iнформацii;
- ми перевiрили, що до систем може бути здiйснюватися
тiльки авторизований досryп, вивчивши узголженi заявки
на доступ на предмет вiдповiдностi внутрiшнiм правилам;
- ми перевiрили, що здiйснюються лице авторизованi
програмнi змiни;
- дJuI нових тарифiв, введених протягом звiтного року, ми
вивчили документачiю, що вiдноситься до застосування
тарифiв в тестовому режимi до [очатку ix комершiйного
застосуваннJI;
- ми перевiрили отриманнrI та використання облiковою
службою оброблених результатiв, виконаншх на пiдставi
надходжень страхових премiй, змiн вiдповiдних резервiв
та врахування вiдповiдноТ участi перестраховика
Ми також виконаJIи аналiтичнi процедури з цiллю
перевiрки того, що зага-ltьний напрям i динамiка вирr{ки
за видами послуг (програмами страхуваннJI)вiдповiлають
наIлому розумiнrло дiяльностi Товариством i галузi в
чiлому.

звiт про надання впевненостi щодо рiчних звiтних даних страховика
Iнша iнформацiя ск.падаеться з рiчних звiтних даних страховика станом наЗ1l.|2.201 8 року, скJIадена
вiдповiднО до вимог, затверджених Розпорядженням ЩержавноТ KoMiciT з реryлювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни вiд 03.02.2004 р. J\Ъ39 (Порядок NеЗ9) зi змiнами.
УправлiнсЬкий персоНал ТовариСтва несе вiдповiдальнiсть за рiчнi звiтнi данi страховика.
наша Думка Щодо фiнансовот звiтностi не поширюеться на iнформацiю щодо рiчних звiтних даних
страховика та ми У цьомУ звiтi не робимо висновок з будь-яким piBHeM впевненосТi щодо цiсТ iншоТ
iнформацii.
у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е ознайомитися з рiчними
звiтними даними та при цьому розгляFtуги, чи icHye с)'Тгева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею
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i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформачiя
виглядае такою, що мiстить суrгеве викривлення. Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи ми
доходимо висновку, що icHyc суттеве викривлення рiчних звiтнlтх даних страховика, ми зобов'язанi
повiдомити про цей факт.
НаМИ ПеРеВiРенi фОрми Звiтностi, якi складае страховик згiдно <Порядку складання звiтних даних
страховикiв), затвердженого розпорядженням .Щержфiнпослуг вiд 03.02.2004 р. Ns 39 зi змiнами та
доповненнями, а саме:

l) загальнi вiдомостi про страховика (додаток 1);
2) звiт про доходи та врIтрати страховика (лолаток 2);
3) звiТ про cTpaxoBi гrлrатежi та виплатИ за структуРними пiдрОздiламИ страховика (лолаток 3);
4) пояснювЕlльна записка до звiтних даних страховика (додаток 4);
5) рiчна фiнансова звiтнiсть.

Разом iз рiчною звiтнiстю до Нацц9уфiнпослуг страховики подають:
1) iнформаuiю щодО ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування за формою,

встановленою ня стрес-тесryвання страхови
rrrwvulvloцll шtrл\, rulruаUбил lrи 1икlБ la LrtrзуJlьlаl lB llровелених cTpec-TecTlB. затвеDдженими
розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 1З лютого 2014 року Л'9 484, зареестрованим у MiHicTepcTBiу MiHicTepcTBi
юстицii Украiни l2 березня 20 14 року за Ng З52125|29, у паперовiй або електроннiй формi ,

2) звiт про корпоративне управлiння з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону УкраТни кПро
фiнансовi послугИ та державНе регулювання ринкiВ фiнансових послуг) (подаеться страховиками, якi
cTBopeHi у формi акцiонерних товариств) у паперовiй або електроннiй формi;

3) акryарний звiт (додаток 5) у паперовiй формi.
Ми не виявилИ такиХ фактiв, якi потрiбНо булО б включити до звiту.

Звiт керiвництва за 2018 piK
ми ознайомилися з iнформачiею, що представлена у рiчному Звiтi керiвництва та при цьому
розглянули, чи icHye суггсва невiдповiднiсть мiж Звiтом керiвництва та фiнансовою звiтнiсiю або чи
цей Звiт керiвництва вигJUIдае таким, що мiстить с}rггсве викривленrш. На ocHoBi проведеноi нами
роботи, ми доходимо висновку, що фiнансова та нефiнансова iнформацiя, наведена в рiчному Звiтi
керiвництва та у фiнансовiй звiтностi Товариства за pik, що закiнчився 3l грудня 2018 року, не
протирiчить одна однiй. Ми не виJIвлили c},TIeBITx викривлень у звiтi керiвницгва за 2018 piK,
з метою висловлення думки щоло iнформацii, зазначеноi вiдповiдно до вимог гryнктiв 5-9 частини 3
cTaTTi 401 Закону Украiни кпро цiннi папери та фондовий ринок> у Звiтi про корпоративне
управлiння, нами перевiрена iнша iнформацiя Товариства, яка надана у Звiтi .,ро порпоративне
управлiння за 2018 piK, що е частиною Звiry керiвництва та вiдповiдае вимогам Закону Украiни <Про
цiннi папери) та Закону Украihи <Про фiнансовi послуги та державне реryлювання prnniu
фiнансових посJryг) вiд \2.0'7 .2001р. J'{Ъ2664-III (зi змiнами i доповненнями).
Щанi звiтнОстi ТовариСтва в цiлому вiдповiдають даним фiнансовоi звiтностi за 2018 piK.

ВiдповЦальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими
повнова}кеннями, за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонaш несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне подання фiнансовоi'
звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внугрiшнього контролю, 

"*у упрuuпiнський
персонал визначае потрiбною для того' щоб забезпечити скJIадання фiнансовот звiтноотi, що не
мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансОвоi звiтностi управлiнський персон€lJI несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi
Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи, де це застосовано,
питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи лрипущення про
безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, oKpiM випадкiв, кол" упра*лiнський
персонаJI або плануе лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не ма€ iншйх реаJIьних
альтернатив цьому
Ti, кого надiлено найвищими повновсDкеннями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
фiнансового звiryвання Товариства,

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi
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нашими цiлями е отриманнJI обгрунтованот впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить
сугIсвого викривленнJI внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiry аулитора, що мiстить нашу
Думку. Обцрунтована впевнеНiсть е високиМ piBHeM впевненосТi, прЬте не гаранту€, Що аудит,
проведений вiдповiдно до МСА, завжди виlIвить суттеве викривленFUI, коли *оно icHye. Викривлення
мо}ýтЬ буги результатоМ шахрайства або помилки; вони ввzDк€lються с)iтгевими, якщо окре,мо або в
сукупностi, як обгрунтовано очiкусться, вони можугь впливати nu 

"*опой"нi рiшення користувачiв, що
приймаються на ocнoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.
Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог мсА, ми використовусмо професiйне судження та
професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. bKpiM io.o,пr",о iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовоТ звiтностi внаслiдок
шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторськi прочедури у вiдповiдь на цi ризики,та отримуемо аудиторськi докази, Що е доотатнiми та прийнятними для використання Тх як основи
для нашоТ думки. Ризик не виявленНЯ с},тгсвого викривлення внаслiдо* шахрайства е вищим, нiж для
викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi
пропуски, HeBipHi твердження або нехryвання заходами внутрiшнього контролю;о отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, Що стосуються аудиту,
аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення
ефективностi системи внутрiшнього контролю;

' оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових оцiнок i
вiдповiдних розкритгiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналом;, Доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персон,rлом приtryщення
про безпеРервнiсть дiяльностi як основи для бухгалrер.uпоiо облiку ,u, ,ru ocHoBi 

-orp"run"*

аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи icHye суггева невизначенiсть щодо подiй або умов, якi
поставилИ б пiд значНий cyMHiB моrк.пивiстЬ Товариства продовжиТи безперервну дiяльнiсть. Якщо
ми доходимо висновку щодо iсFIування такот сутгевоi невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в
своему звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiт у фiнансовiй звiтносri аоо, якщо тъкi
розкриття iнформацii е ненzшежними, модифiкувати с"ою дуr*у. Нашi висновки грунтуються на
аудиторсьКих докuваХ, отриманИх до датИ нашогО звiry аудитора. Тим не менш, майбlтнi подii або
умови мож}ть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основl.
' оцiнюемо загЕUIьне подання, структуру та змiст фiнансовоТ звiтностi включно з розкриттямиiнформачiт, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiстi операцiт та подiт, що лежать в ocHoBi iT
скJIадання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повновuDкеНнями, iнформацiю про запланований
обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результатr, ur"urr.ni nio 

"u. 
аудиту, включаючи

буль-якi с5,"гrевi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
ми також надасмо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали
вiдповiднi етичнi вимоги щодо незаJIежностi, та повiдомляемо ix про Bci aroaynn, та iншi питання, якi
могли б обгрунтовано вв€Dкатись такими, Що впливають на нашу незалiжнiсть, а також, де це
застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними вимогами при аудитi фiнансовоТ
ЗВiТНОСТi IIРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВдриствд (укрдiНёькд вй'ськово_
СТРАхоВА коМПАнlя).
ВцповiднО до вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою cTaTTi 14 Закону
Уlсраi'ни <<IIро аулит фiнансовоТ звiтностi та аудиторську дiяльнiсть) Вц 21 грудня 2017 року Й2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звiry, наводимо наступну iнформацiю.
Iнформацiя про сутт€ву невпзначенiсть, яка може ставити пiд cyMHiB здатнiсть продовження
дiяльностi юридичноТ особи, фiнансова звiтнiсть якоТ перевiряетiся, на безперерrпiИ ocHoBi у
разi наявностi такоТ невпзначеностi
Ми звертаемо увагу на роздiл Примiток <Застосування припущення щодо здатностi Товариства
продовжувати своюдйльнiсть на безперервнiй ocHoBi> до фiнансовот звiтностi, яким зазначено, що
фiнансова звiтнiсть прАТ кУВСК > пiдготовлена виходячи з приttущення безперервностi дiяльностi.
АулитораМи не виявЛено подiЙ або умов, якi вказуЮть на icHyBunn" .уrrевоТ невизначеностi, що
може поставити пiД значниЙ cyMHiB здатнiстЬ Товариства продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi.

для розробки
ДУМКИ щодо
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найменування органу, який призначив суб'скта аудиторськоi дiяльностi на проведення
обов'язкового аудиту, дата при3начення та загальпа трпвалiсть викопання аудиторського
завдання без перерв з урахуванням продов}кення повноважень, якiм малп мiсце, та повторних
призначень
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАудиторська фiрма <Аулит - Стандарт> було
призначено на проведення обов'язкового аудиту фiнансовоI звiтностi (Протокол Наглядовоi Ради
прдТ ( УВСк> J\ъ 02101/2019 вiд 2З.01.20|9 р. на пiдставi проведення вiдкритого конкурсу.
2.тоВ к АФ <Аулит-Стандарт) призначено 2з.0|.2019, тривалiсть виконання завдання з
урахуванням продовженнJI скпадае 5 poKiB.

Iнформачiя щодо аудиторських оцiнок
пiд час аудиту фiнансовоi зваiтностi, за результатами якого скJIадено цей звiт незЕlлежного аудитора,
ми викон€tли аудиторськi оцiнки ризикiв суггсвого викривлення iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi, що
перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що вкJIючають:

РизиК недостатнОстi сформОванпХ на звiтнУ дату резерВiв Товариства (страховика)
питання щоло сформованих страховrх резервiв визначенi аудиторами як к.гlючовi i описанi в цьому
звiтiу розлiлi <Ключовi питаннrI аудиту).
Примiтки к5 . .ЩовгостроКовi зобов'ЯзаннЯ i забезпечення.>, Kl2. ТесТ адекватностi зобов'язань) до
фiнансовоi звiтностi мiстять iнформачiю щодо основних положень облiковот полiтики щодо
формування страхових резервiв, розкриття щодо оцiнки та визнання у фiнансовiй звiтностi вказаних
резервiв. В разi виявленнrI недостатностi сформованих на звiтну дату резервiв, Товариство повинно
сформувати резерв непередбачуваного ризику.
Ми провели перевiрку методiв формування резервiв Товариства. Нашi аудиторськi процедури щодо
цього питання вкJIючали наступне:
- оцiнку та тестуваннJI кJIючових засобiв внугрiшнього контролю Товариства щодо процесiв
формування страховrх резервiв;
- ознайомлення з результатами висновкiв акryарiя щодо розрахункових сум сформованих на
31.12.20l8P. страхових резервiв та спiвставленнrl ix з представленими у фiнансовiй звiтностi.
Акryарiй пiдтвердив достатнiсть сформованих страхових резервiв.
За результатами проведених аудиторами процедур необхiдностi внесення виправлень до фiнансовоТ
звiтностi не виникJIо.

пояспення щодо результативностi аудиry в частинi виявлення порушень, зокрема, повrязаних
iз шахрайством
В результатi перевiрки системи вrrутрiшнього контролю, проведеноi для цiлей аулиry фiнансовоТ
звiтностi Товариства, нами не виявлено суггевих недолiкiв у системi вrгутрiшньоiо 

-nonrpontо

Товариства, якi моглИ б негативНо вплиЕутИ на можJIиВiсть ТоварИства облiковувати, обробляти,
узагальнюВати та вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, скJIадати фiнансову
звiтнiсть' яка не мiстить суттевих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки, невiдповiдностей
законодавчим, нормативним вимогам.
пiд час проведення аудLrry ми перевiрили наявнiсть факторiв ризику шахрайства, зокрема шляхом
тестування. Аулитори не отримirли доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що
фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить суггеве викривлення внаслiдок шахрайства

пiдтвердження того, що аудиторський звiт узгоджений з додатковим звiтом для аудиторського
KoMiTeTy
На ocHoBi проведеного аудиту ми склЕIли цей звiт нез.шежного аудитора та додатковий звiт для
аудиторського KoMiTery в Товариствi.
Буль-якi неузгодженостi вказаних звiтiв вiдсутнi.

тверджепня про ненадання послуг, заборонених законодавством, i про незалежнiсть ключового
партнера з аудиту та суб'екта аудиторськоi дiяльностi вiд юридичнот особи при проведеннi
аудиту
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Ми пiдтвердяq/емо, що протягом минулого i поточного poKiB не надавЕUIи ПРдТ (УВСк) нiяких
послуг, забороненrх законодавством Украihи, в тому числiзаборонених частиною четвертою cTaTTi 6
99no*rY УкраiнИ <Про аудит фiнансовоi звiтностi ,u чул"rор"ьку дiяльнiсть>.
Нами не було iдентифiковано жодних 3агроз нашоi 

"ar-arnno"ri 
як на piBHi аулиторськоТ фiрми, так i

на piBHi ключового партнера з аудиту та персонапу, задiяному у urпоrъпнi завдання з аудI,Iту. Ми ненадавали Товариству жодних iнших послуг, вкJIючаючи неаудиторськi послуги, o*piM noany. aобов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi.

Iнформацiя про iншi наданi суб'сктом аудиторськот дiяльпостi юридичнiй особi абоконтрольОваниМ нею суб'сКтам госпоДарюванпЯ послуги, KpiM послУг з оЪовrяЗкового аудиту,
що не розкрита у звiтi про управлiння або у фiнансовiй звiтностi
ми не надавали прАт (увск) або koHTponuobanrгt Товариством суб'ектам господарювання нiяких
послуг, KpiM послуг з обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi,

пояснення щодо обсяry аудиту та властивих для аудпту обмежень
Ми виконали аудит в обсязi, передбаченому вимогаrй мiд, Законом Украiни <Про аулит фiнансовоТзв_iтностi та аудиторську дiяльнiсть) та iнших законодавчих та нормативних aKTiB.
Ми не наводимо повторно iнформацiю щодо обсяry аудиту, оскiльки вона наведена у iнших роздiлахцього звiry.
Iнша iнформацiя, яка щонайменше мас
обов'язкового аудиту згiдно Закону 2258,
аудитора.

наводитись в аудиторському звiтi за результатами
наведена в iнших параграфах цього звiry незалежного

З метоЮ формуванНя професiЙного судження та висловленНя думки ЩОдо дотримання суб'ектомгосподарювання положень законодавчих та нормативних aKTiB, вiдповiдно до Методичних
РеКОМеНДаЦiЙ ЩОДО ВИМОГ ДО аУДиторських звiiiв, що подаються до нацiональнот KoMicii щоздiйснюс державне реryлювання У сферi ринкiв фiнансових посJIуг, (налалi по тексту<НацфiнпосJryг)), за результатами аудиту рiчноi; звiтностi та звiтних дчrr* 

,ф;;;;;;- 
,"r.""" ,;2018 piK, надаемо наступну iнформацiю

- Щоло формування (змiни) статутного (складеного/пайового) капiталу IIривдтногоАКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (УКРАШСЬКА ВIЙСЪКОВО_СТРАХОВА КОМПАНIЯ)
Формування Статlтного капiталу проведено з дотриманням в_имог Закону Украiни <Про акцiонернi
ТОВаРИСТВа>. СфОРМ_ОВаНИ_Й_ статугниЙ капiтал IРИВАТного дкцrоrшЁного tовдристЬд(укрдiнСькд вIЙСьково-сi"рдховд компднш) на датУ проведення аудиту вiдповiдаевимогам статей 2, 30 Закону Украiни "Про страхування" та узгоджуJться iз п. 30 ЛiцЁнзiйних умовпровадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на
ринку цiнних паперiв), затверджених постановою iftбiнеry MiHicTpi" ЧпрчЙ йqrЗ вiд 07. 12.2016 р.СтатутниЙ капiтаЛ Товариства розмiроМ 1з040 тис, грн. Ъrчпо* на з1. [z.zolB року сформований уповному обсязi та сплачений виключно грошовими коштами у встановленi законодавством термiни,
вiдповiдае Стац,ry, який зареестрований належним чином.
.Щля створення заресСтрованогО статутного капiталу акцiонерами не використовув{UIись векселi,кошти, одержанi в кредит, позику та пiд заставу, бюджеiнi кошти,ч'"arurьрiальнi активи.Несплаченого або вилученого капiталу станом наЗl.|2.2018 року не мас. Формування статутного тавласного капiталу здiйснено вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраiЪи.

- Щодо обов'язкових критерi'lв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi,
ЛiКВiДНОСТi, ПРИбУТКОВОСТi, ЯКОСТi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iншихпоказникiв i вимог, що обмеrкують ризикr aч опaрчцiями з фiнансовимп активамиПРАТ "УВСК" СТаНОМ На 31.12.2018Р. ВИконztло вимоги Положення про обов,язковi критерiт iнормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибугковостi, якостi чпr"uй,u
ризикованостi операцiй страховика, затвердженого розпорядженням Нацiональноi koMici'r, Щоздiйснюе державне _реIулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Ns 850 вiд 07.06.2018р. тазареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украihи 06.07.2018 р. за Nч iвztзzzзц (далi -Поло*.rп"1,.чвикJIюченням нормативу якостi активiв.

Норматив платоспроможностi та достатностi капiталу



Станом на З1.12.2018

Прийнятнi активи

готiвка в kaci

Сума / тис. грн./

2
д9vlrupL,bкa зauupl,oвaнlcTb за продукцlю, товари, роботи, послуги
(непрострочена дебiторська заборгованiсть за укJIаденими
договорами страхування таlабо перестрахування)

\6 96,7

леu1,1,орська зао хунками з нарах9ваних доходiв 78
7 855
l49з,7
16699
565з 8

16 465 тис. грн.
норматив платоспроможностi та достатностi капiтаlry впконано.

Норматив ризиковостi операцiй
СтаноМ на 31,т2,2018 року ТоваРиствоМ:фОрмувано cTpaxoBi резервi у cyMi 2з gggтис. грн. а саме:- Резерв незароблених премiй - 12 858-тис грн,

- Резерв заявлених аJIе не виплачених збиткiв - 1 1 141 тис. грн.
Станом на 31,12,20l8 року сума прийнятних активiв, якi вiдпЪвiдають вимогам ливерсифiкацii,становить 2455'7 тис. грн.

КатегорiТ прийнятних активiв, якi вiдповiдають
вимогам диверсифiкацiТ

Сума
(тис. грн.)

l рошовl кошти на поточних рахунках 1655Банкiвськi вклади (депозити)
Неруtоме майно

6200
4,100

!цава вимоги до перестраховикiв
1 2000Готiвка в Kacl

2всього
24557

вимогам диверсифiкацiТ, над сумоюс_формованих страхових резервiв скJIадае 558 тис. грн.
Норматив ризиковостi операцiй виконано.

Норматив якостi активiв

,UN а низько кових активlв становить 7R55

КатегорiТ низькоризиковпх активiв Сума
(тис. грн.)

1 655
6200всього
7855Станом на З l,|2.201 S гоп

ПеревищеНня сумИ ни3ькоризИковиХ активiВ нЬд величИною 40 вiдсоткiв страхових резервiвстановить (-|745) тис. грн.
Норматив якостi активiв не виконано.

- Щодо формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiввiдповiдно до законодавства
Станом наЗ1J22018 року сформованi резерви незароблених премiй у розмiрi 12858 тис. грн. та
резервИ заявлених, ЕuIе не виплачениХ збиткiВ у розмiрi 11 141 ,"". .pn. Вiдповiдно ло обрано1полiтики, розрахунок резервiв проводитьс" .u й.rодикою формування страховrх резервiв за видамистрахуваннJI, iншими нiж страхування життя, яка затверджена Розпорядженням .Щержавноi KoMiciT з

яктиRlR <кý? а
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регулювання ринкiв фiнансових послуГ УкраiЪи }lb з104 вiд 17,|2.2004р. iз змiнами, внесеними
згiдно з розпорядженням Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв
фiнансових посJryг Украiни J\b 16з8 вiд _l8.09.2018p. Розрахунок резервiв незаробпйЫ пр.iiИ ,u
частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснювався за методом l/4 за BciMa видами
страхування з використанням l00% зага;rьноi суми надходжень страхових премiй. за кожним видом
страхування окремо.

- Щодо встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв
групи, у разi входжецнЯ суб'скта господарювання до такоТ

впливу до фiнансовоТ

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
KOMIIAHUI)) не входить до фiнансовоТ групи.

(yKPAiHcbKA вIЙськово-стрАховА

- Щодо структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, код за
и, ознаки фiктивностi

ль
п/п

Напрям
iнвестування

назва емiтепта Код
€дрпоу

кiлькiсть Сума
тис.
грн.

Рейтинг
Для
банка

ознака
фiктивностi

1 .Щепозити 6200
АБ
"укргАзБАнк,,

2з697280 4 2200 ua АА+

Ат
"ощАдБАнк,,

09з2227,| J 2500 АА (ukr)

пАт "АлъФА-
БАнк"

2з494,7l4 2 1 500 uа ААА

2 Щiннi папери
в.т.ч

11

2.| акцii пАт
"Укртелеком"

21560766 4546| 1l

- Щодо заборони залучення фiнансових активiв вц фiзичних осiб iз зобов'язанням щодонаступного ik повернення
Протягом 2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
СТРАХОВА КОМПАШЯ > не залучало фiнансовi
наступного ix повернення.

товАриство (УKPAiHCЬKA вIЙськово-
активи вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо

Щооо сумiщення провадження впдiв господарськоТ дiяльностi
Товариство дотримуеться обмежень щодо сумiще"ня провадження видiв
установлеНих IIунктоМ З7 Лiцензiйних умов Ns 91З. Товариство надае
страхуванrш вiдповiдно до отриманих лiцензiй.

господарськоТ дiяльностi,
ВИКJIЮЧНО ПОСЛУГИ З

- Щодо надання фiнансових послуг на пiдставi договору у вiдповiдностi до законодавства та
внутрiшнiх правил надання фiнапсових послуг суб'сктой господарювання
В 2018 рочi Товариство надавало послуги:
з добровiльних видiв страхування, щодо яких отриманi вiдповiднi лiцензiт, згiдно з правилами
страхування, затвердженими Товариством та зареестрованими в Нацiональнiй koMicii, що Ъдiйснюс
державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
з обов'язкових видiв страхування, щодо яких отриманi вiдповiднi лiцензiт, згiдно з умовами
страхування, затвердженими Кабiнетом MiHicTpiB Украiни.
У Bcix договорах Товариства про надання послуг:
З ДОбРОВiЛЬНИХ ВИДiВ СТРаХУВання, щодо яких отриманi вiдповiднi лiцензiт, е посилання на
правила страхуваннЯ, Що затвердженi Товариством та зареестрованi в Нацiональнiй KoMiciT, що
здiй_снюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансовйх послуг.
З ОбОВ'ЯЗКОВИХ ВИДiВ СТРахУВання, щодо яких отриманi вiдпЬвiднi лiцензiт, е посилання на
ВiДПОВiДНi ПОСТаНОВИ КабiНеry MiHicTpiB УкраiЪи, "*"r, визначено умови обов'язкового виду
страхування.

rrrl, у
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ТОВарИСТВо здiйснюе обов'язкове страхування викJIючно за умови отримання лiцензiТ на вiдповiдне
обов'язкове страхування з дотримання порядкiв, визначених Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи, у т.ч.
Порядку J\b 402, Порядку J\Ъ 7ЗЗ, Порядку Ns 1535 (676), якщо iнше не визначено законом.
ПОлiтика перестрахування Товариства вiдповiдае встановленим законодавчим вимогам, в т.ч.
приЙнятгя страховиком ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового
страхування, на здiйснення яких BiH отримав лiцензiю.
Товариство не мае лiцензiТ на страхування життя.
Товариство не мае лiцензii на обов'язкове страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв.
ТОвариство не мае лiцензii на обов'язкове страхування цивiльноТ вiдповiдальностi оператора ядерноТ
установки.

- Щодо розмiщення iнформацii на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення iT
актуальностi
Товариство надае к-rriенry (споживачу) iнформачiю вiдповiдно до cTaTTi 12 Закону про фiнпослуги, а
Також розмiщуе iнформачii, визначену частиною першою cTaTTi 12 зазначеного закону, на власному
веб-сайтi (веб-сторiнцi) http:// http://www.vsk.com.ua та забезпечуе ii акryальнiсть.
Товариство розмiщуе внутрiшнi правила наданшI фiнансових послуг на власному веб-сайтi (веб-
сторiнчi) http:llhttp://www.vsk.com.ua не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дати набрання ними
чинностi iз зазначенням такоI дати.

- Щодо прийняття рiшень у разi конфлiкту iHTepeciB
товариство дотримуеться вимог статri 10 Закону про фiнансовi послуги щодо прийняття рiшень у
разi конфлiкry iHTepeciB.
Протягом звiтного перiоду не було фактiв виникнення конфлiкry iHTepeciB.

- ЩОДО ВiДпОвiднОстi примiщень, у яких здiйснюеться суб'ектом господарювання
Обслуговування клiентiв (споживачiв), доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших
МаЛОмОбiльних груп населення вiдповiдно до державнпх будiвельних норм, правил i стандартiв,
що документальнО пiдтверджУетьсЯ фахiвцеМ з питанЬ технiчного обстеження булiвель та
спор}дl який мае квалiфiкацiйний сертпфiкат
АулитОру надано висновок експерта з технiчного обсrryговування булiвель та споруд Ткачук П.В.
(квалiфiкацiйний сертифiкат серiя АЕ Ns 003732, виданий MiHicTepcTBoM регiон€tльного розвитку,
булiвниuтва та житлово - комунirльного господарства УкраIни), станом на 08 грулн я 201'7 року, який
пiдтверджуе можливiсть достуtIу для осiб з iнвалiднiстю та iнших мало мобiльних груп населення
до нежитлових примiщень за адресою: м. КиiЪ, вул. Г. Андрющенка 4 (лiтера Б) вiдповiдно до норм
Та ПРаВИЛ ЗаЗНаЧених В Д[БН В ,2.2-|7:2006 к !осryпнiсть булiвель i споруд для мало мобiльних
ГРУП НаСеЛення), у яких здiЙснюеться обслуговування клiентiв (споживачiв) Товариства.
Iнформацiя про умови доступностi примiщення розмiщена на доступному для вiзуального сприйняття
клiентом (споживачем) мiсцi бiля входу у примiщення, де розташований офiс Товариства за адресою:
01135, м. КиТв, Г. Андрющенка 4 ( лiтера Б).

- Щодо внесення суб'сктом господарювання iнформаuiТ про Bci своТ вiдокремленi пiдроздiли до
€динОго державного ресстру юридпчних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
фОрмувань та до,Щержавного реестру фiпапсових установ вiдповiдно до вимог, установлених
законодавством
Товариство мас шiсть вiдокремлених пiдроздiлiв:
Одеська фiлiя ПРАТ кУВСК>
Мiсцезнаходження : м. Одеса - 65104, вул. Iльфа та Петрова, l8
XapKiBcbKa фiлiя ПРАТ (УВСК>
Мiсцезнаходження : м. XapKiB - 61166, проспект Науки, 40
Представництво ПРАТ (УВСК) в м. Ужгород
Мiсцезнаходження : м. Ужгород - 880005, Православна набережна, 1l
Представництво ПРАТ (УВСК) в м. Щнiпро
Мiсцезнаходження : , м. !нiпро - 49600, вул. Воскресенська,3
Представництво ПРАТ кУВСК> в м. Iрпiнь КиТвськоТ обл,
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Мiсцезнаходження : м. Iрпiнь - 08200,вул. Тургеневська, 8l, офiс 34
Представництво ПРАТ (УВСК) в м Львiв
Мiсцезнаходження:м. Львiв -790114, вул. Сахарова,29, кв. 14
Iнформачiя розмiщена в еД та на сайтi Товариства http://www.vsk.com.ua

- Щоло внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудпту
Вiдповiдно до вимог статгi 15-1 Закону Украihи Про фiнансовi послуги та дер)rtaвне регулювання
ринкiв фiнансових послуг рiшенням Наглядовоi ради Приватного акцiонерного товариства
(ВIЙСЬКОВО-СТРАхОВА КОМПАнUI) вiд 03.01.201Ъ року (iIротокол м0l/0l/iOlз вiд оз.оl.zоtз
року) створено Вiллiл внугрiшнього аудиту (контролю) керiвником якого е Начальник вiддiлу
внутрiшнього аудиту (контролю), який виконуе обов'язки аудитора.
Аудитор, керуеться Положенням про проведення внугрiшнього аудиту (контролю), затвердженим
рiшенням Наглядовоi ради вiд 03.01.2013 року.
Обов'язки аудитора:
1) нагляд за поточною дiяльнiстю IIРАТ кУВСК>;
2) контроль за дотриманням законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють державне
регулюваннJI ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння ПРАТ <УВСК>;
3) перевiрка результатiв поточноТ фiнансовоТ дiяльностi ПРАТ кУВСК;
4) аналiз iнформацii про дiяльнiсть ПРАТ (УВСК, професiйну дiяльнiсть його працiвникiв, випадки
перевищення повновФкень посадовими особами ПРАТ кУВСК>,
Протягом 2018 року в ПРАТ кУВСК> функцiонував Вiддiл вггутрiшнього аудиту (контролю), який
Мае У свосму складi l аулитора. Проведено плановиЙ внутрiшнiЙ аудит. За результатами скJIадено
звiт з рекомендацiями, якi були впровадженi керiвництвом Товариства у вiдповiдностi з
встановленими термiнами.
При проведеннi аудиry фiнансовоi звiтностi за 2018 piK були розглянутi полiтики та процедури у
СиСтемах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю якi стосуються тверджень у фiнансових
звiтах, Аулиторами, в ходi аудиторськоi перевiрки, не виявлено ризикiв с)rггевого викривлення
фiнансовоi звiтностi внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 <Вiдповiдальнiсть аудитора,
що стосуеться шахрайства, при аулитi фiнансовоТ звiтностi>.

- Щодо облiковоi та ре€струючоi системи (програмне забезпечення та спецiальне технiчне
обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг
Товариством впроваджена облiкова та рееструюча система (програмне забезпечення 1С ), яка
передбачае ведення облiку операuiй з надання фiнансових послуг споживачам. Пiдготовка звiтностi
до Нацкомфiнпослуг здiйснюеться в онлайн режимi та подаеться через програмний продукт
кКомплексна iнформацiйна система Нацкомфiнпослryг> (далi - KIC), розмiщеному на головнiй веб-
сторiнцi НацкомфiнпосJц/г. (http ://www. kis.пф. gov.ua).

- Щодо готiвкових розрахункiв
Товариство здiйснюе готiвковi розрахунки в спецiально обладнаному примiщеннi для здiйснення
готiвкових розрахункiв, а також приймання, видачi, зберiгання готiвки, iнших цiнностей, касових
документiв, Офiс Товариства забезпечений цiлодобовою охороною.

- Щодо зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхiдних засобiв безпеки
(зокрема сейфи для зберiгання грошовпх коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо вiдповiдну
охорону)
Товариство забезпечуе зберiгання грошових коштiв i документiв та наявнiсть необхiдних засобiв
безпеки (зокрема сейфи для зберiганшI грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо вiдповiдну
ОхОРОну), та дотримання вимог законодавства щодо готiвкових розрахункiв, установлених
ПостановоюНБУNs 148.

- Щодо розкриття iнформацii щодо порядку формування статутного капiталу (iсторiя
походження коштiв)
Статутний фонд Товариства у вiдповiдностi з першою редакцiею Статуry, затвердженою рiшенням
зборiв засновникiв (протокол Ns1 вiд 25.01.2001) та Установчого договору вiд 28.12.2000, був
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подiлениЙ на 80З простi iMeHHi акцii номiнzl,льною вартiстю 5000 гривень кожна. Статугний фонл був
СфОРмований та сплачений повнiстю у вiдповiдностi iз засновницькими документами та вимогами
статей 2 та З0 Закону УкраiЪи "Про страхування" i складав 40 l 5000 гривень.

В TpaBHi 2002 року Товариством прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом
ПроВеДення ДодатковоТ eMicii 402 акцiЙ номiнальною вартiстю 5000 гривень на суму 2010000 гривень
За рахУНок додаткових BHecKiB двох учасникiв (Протокол загаJIьних зборiв акцiонерiв ЗДТ
"ВiЙськово-страхова компанiя" Ns 5 вiд 14-15 травня 2002 року). Вигryск акцiй додатковоi (другоi
eMicii) зареестровано ,Щержавною Комiсiею з цiнних паперiв та фондового ринку УкраТни за Nl
45|l|l02 вiд 20.09.2002 В результатi проведеноТ другоТ eMicii Статугний фонд товариства скJIав
6025000 гривень.

капimму пiсля 2 elyt lcla :
Засновник (акцiонер) Внесок в грIr. Частка у

статутному
фондi, 'h

кiлькiсть
акцiй штук

1. Фонд державного майна УкраiЪи, iнтереси
якого представляють:

1.1.,Щержавне пiдприемство MiHicTepcTBa
оборони УкраiЬи "УкраТнська авiацiйна
транспортна компанiяО'
1.3.,Щержавне пiдприемство "Авiацiйний
науково-технiчний комплекс iM.
о.К.Антонова"

2015000,00

15000,00

2000000,00

зз,444

0,249

зз.195

40з

400
3 .Акцiонерний банк "Брокбiзнесбанк" 4000000.00 66,з90 800
4, Спiльне пiдприсмство ЗАТ "Укрпейдж" l0000,00 0,1 66 2
Всього: 6025000,00 100 1 205
ПеРелiк документiв, що пiдтверджують сплату Стаryтного капiталу засновниками:

1.Внесок Щержавного пiдприемства "АНТК iM. Антонова" - виписка банку вiд l6.01.2001 п/д М 39 вiд
12.01.2001 на суму 500 000 грн.;
2.Внесок АБ "Брокбiзнесбанк'О - виписка банку вiд 16.01.2001 п/д Ns l вiд 16.01.2001 насуму l 503
000 грн.;
3.Внесок .Щержавного пiдприемства MiHicTepcTBa оборони Украiни "YKpaihcbKa авiацiйна
транспортна компанiя" - виписка банку вiд 1б.01.2001 п/д NЬ 29 вiд 10.01.2001 на суму 5 000 тис
грн,;
4.Внесок АБ "Брокбiзнесбанк'О- виписка банку вiд 09.04.2001 п/д Ns 2 вiд 09.04.200l на суму 497 000
грн,;
5.Внесок.Щержавного пiдприемства "АНТК iM. Акгонова"- виписка банку вiд З0.05.200l г/д Ns 1926
вiд 30.05.200l на суму 600 000 грн.;

капimсшу пiсля 1 eMicii:
Засновник (акцiонер) Внесок в грн. Частка у

статутному
фондi,
о/

кiлькiсть
акцiй
штук

1. Фонд державного майна УкраТни, iнтереси якого
представляють:

1.1. .Щержавне пiдприемство MiHicTepcTBa оборони
Украihи "УкраiЪська авiацiйна транспортна
компанiя"
|,2,,Щержавне пiдприемство "Авiацiйний науково-
технiчний комплекс iM. о.К.Антонова"

2005000,00

5000,00

2000000,00

49,9з8

0,1 25

49,81з

1

400

401

3.Акцiонерний банк "Брокбiзнесбанк" 2000000,00 49,81з 400
4. Спiльне пiдприемство ЗАТ'ОУкрпейдж" 1 0000,00 0.249 2
Всього: 4015000,00 100,00 803
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6.Внесок.Щержавного пiдприсмства "АНТК iM. Антонова"- виписка банку вiд 11,06.2001 п/д 2107 вiд
l1.06.2001 на суму 900 000 грн.;
7.Внесок СП ЗАТ "Укрпейдж" - прибутковий касовий орлер вiд 29.06.2001 Ns 21 на суму 10 000 грн.;
8.Щодатковий внесок АБ "Брокбiзнесбанку" - виписка банку вiд 2З.08.02 на суму l 000 000,0 грн.;
9.Додатковий внесок ДI МО "УАТК" - виписка банку вiд26.0'7,02 на суму 10 000,00 грн.
10..Щодатковий внесок АБ "Брокбiзнесбанку" - виписка банку J\Ъ1 вiд 05,05.03 на суму 1 000 000,00
грн.
Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол J\Ъ 8 вiд 14.05.200З) було прийнято рiшення
про збiльшення статутного фонду ЗАТ "Вiйськово-страхова компанiя" на2 015 000,00 гривень за

рахунок збiльшення кiлькостi акцiй iснуючоi номiнальноi BapTocTi. Зацiкавленiсть у придбаннi акцiй
додаткового виtIуску висловили акцiонери: Шевченко В.Г., KyKiHa О.М., Король В.М., Азаренкова
Н.М., Ма_гrишева Т.М. Решта акцiонерiв вiдмовились вiд переважного права придбання акцiй.
Збори акцiонерiв Товариства прийняли рiшення про збiльшення статутного фонду за рахунок
додаткового вигryску акцiй iснуючоТ номiнальноi BapTocTi.

Додатковi внески до Стаryтного фонлу ЗАТ "Вiйськово-страхова компанiя" на загальну суму
2015000,00 грн. згiдно виписки АТ <Брокбiзнесбано за2'1.06.2003 здiйснили акцiонери у наступному
порядку
Шевченко В.Г. - 645 000,000 гривень - платiжне доручення МЗ вiд 27.06,200з,
KyKiHa о.М. - 435 000,00 гривень - платiжне дорученшI J\Ъ3 вiд 2'7.06.200з,,
Король В.М. - 65 000,00 гривень - платiжне дор)п{ення Ns4 вiд 2'7.06.200З,
Азаренкова Н,М. - 435 000,00 гривень - платiжне дорученrш М3 вiд 2'1.06.200З,
Малишева Т.М. -.435 000,00 гривень - п,чатiжне доручення Ns3 вiд 2'7.06.ZOOЗ,
змiни до Стаryry та Установчого договору було заресстровано Печерською районною в м. Киевi
державною адмiнiстрацiею за Ns 28060 вiд 27.06.2003
Вигryск акцiй додатковоi (третьоТ eMiciT) зареестровано Щержавною Комiсiсю з цiнних паперiв та

фондового ринку Украiни за Ns 43611/0З вiд 12.09,200з В результатi проведеноi третьоТ eMiciT
Стаryтний фонд Товариства склав 8040000 гривень.

Загальними зборами акцiонерiв Товариства (Протокол Nq 30 вiд 21.03.2018) було прийнято рiшення
про збiльшення стачлного капiталу ПРАТ "УВСК" шляхом пiдвищення номiнальноТ BapTocTi акчiй
за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку у розмiрi 4 999 995,60 гривень.

пiсля 3 eMici|i cma,,la:
Акцiонер Частка у

статутному
фондi "/о

Кiлькiсть акцiй

штчк

Загальна
BapTicTb акцiй

грн.
1.Фонд державного майна УкраТни, у тому числi 25,062 40з 2 0l5 000.00
1. 1. ,Щержавне пiдприемство MiHicTepcTBa
оборони УкраТни " YKpaiHcbKa авiацiйна
транспортна компанiя"

0,1 87 J 15 000,00

1,2. !ержавне пiдприемство О'Авiацiйний

науково-технiчний комплекс iM. О.К.Антонова"
24,8,7 5 400 2 000 000,00

2.Акцiонерний банк "Брокбiзнесбанк" 14,86з 2з9 1 195 000.00
3.Громадянин УкраТни Михайлiченко Григорiй
миколайович

0,062 1 5 000,00

4.Громадянин Украiни Ткачов Володимир
васильович

9,204 148 740 000,00

5. Громадянка УкраТни Малишева Тамара
миколатвна

9,204 148 740 000,00

6. . Громадянка Украiни Азаренкова Надiя
миколаiъна

9,204 148 740 000,00

7. Громадянин Украihи Король Володимир
миколайович

9,204 148 740 000,00

8. Громадянка Украihи KyKiHa Олена
миколаiъна

9,204 148 740 000,00

9. Громадянин Украiни ТТIевченко Володимир
Григорович

1з,993 225 1 125 000,00

всього 100.00 1608 8 040 000,00
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Нову редакчiю Статуry, затверджену Загальними зборами Акцiонерiв протокол Ns 30 вiд 21,03.2018
року, зареестровано 23.0з.2018 року приватним HoTapiycoM КиiЪського мiського нотарiального округу
Клiтко В.В. в peccTpi за Ns1085, l086, державЕу реестрацiю змiн до установч"* до*уй.пriu проuелЬпЬ
20.04.20 1 8 року 10741050052029799.
Вигryск 1608 акцiй новоI номiнальноi BapTocTi (четвертоТ eMicii) зареестровано Нацiонzlльною
КомiсiсЮ з цiнних паперiв та фондового ринку Украiни та видано свiдоцтво про ресстрацiю
випуски акцiй J\Ъ67lIl20|8 вiд 04 вересня 20l8 року.
НаЦiональним депозитарiем депоновано Глобальний сертифiкат вiд 05 вересня 2018 року на 1608
простих iMeHHrx акцiй на суму 13 039 995,60 грн.
Вiдповiдно до РеестрУ власникiв iMeHHиx цiнних паперiв прАт,,увСК" вiд 2|.02.2019 р. Мl72з96зв,
наданого депозитарiем Публiчним акцiонерним товариством "Нацiона.гtьний депозитарiй УкраТни'',
станом наЗ]'.|2.2018 р. акцiями Товариства володiють насryпнi особи:

"увск" у cyMi 1з 040 тис. грн. у повному обсязi вiдповiдае розмiру, визначеному СтаryтЬм прдт
,,увск", у новiЙ редакцi'r, яка була затверджеНа Загальними зборами акцiонерiв (проrокоп Ns З0 вiд
2\.0з.2018), зареестроВано 23.0з.2018 року приватним HoTapiycoM КиiЪського мiського нотарiального
округу Клiтко В.В. в peccTpi за Nsl085, 1086, державну реестрацiю змiн до установчих документiв
проведенО 20.04.2018 року 10741050052029,199., та яка с чинною станом на 31.12.2018p.
Згiдно з пунктоМ 4.2 Статуту (нова редакцiя) перелбачено, що статутний капiтал подiлепо на 1608
(одrry тисячу шiстсот BiciM) простих iMeHHrx акцiй piBHoT номiнальноТ BapTocTi 8 l09,45 грн. (BiciM
тисяч сто дев'ять гривень 45 копiйок) кожна.
Згiдно з пунктом 5.2 Статуry (нова редакцiя) Bci акцii мають piBHi права голосу, права на отримання
дивiдендiв та повернення капiталу.

- Щоло розкриття джерела походження складових частин власного капiталу ( капiтал у

Формування скJIадових частин власного
капiталу у дооцiнках - 'l5З4 тис. грн.,
прибугку - 48'75 тис. грн. вiдповiдае
облiковоТ полiтики Товариства.

капiтагry, а саме: статугного капiталу - 13040 тrс. грп,
резервного капiталу - 266| тис. грн. та нерозподiленого
вимогам Мiжнародних стандартiв фiнансовот звiтностi та

- ЩодО розкриття iнформацii з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi
звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливот BapTocTi активiв фiнансових компанiй
Товариством в роздiлi 2 Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Визнання та оцiнка фiнансових
iHcTpyMeHTiB та у розлiлi 10 OcHoBHi припущення, оцiнки та судженнJI Примiток до фiнансовоI
ЗВiТНОСТi РОЗКРИТа iНфОрмаuiя щодо методiв оцiнки справедливоТ BapTocTi вiдповiдно до вимог мсФз

пiсля 4 елliсii :
дкцiонер Загальна

кiлькiсть ЩП
Частка у
стат},тному

фонлi,7о

Загальна
BapTicTb акцiй

гDн.
Громалянка Украiни
KyKiHa Олена МиколаiЪна

,760
4,7,26з68]l 6 lбз 182,0

Громадянин УкраТни
Ткачов Володимир Васильович

760 47,26з68l 616з 182,0

Громадянин УкраТни
М rхайлiченко Григорiй Миколайович

88 5,4,726зб ,71з 
631,6

всього l608 100 lз 0з9 995.60

нках, внески до додаткового капiтал
Складова частина власного
капiталy

Сума станом на
31.12.2018р. тис. грн.

Щжерело формування

Статутний капiтал 1 з040 Внески акцiонерiв
Капiтал у дооцiнках 75з4 Дооцiнка об'ектiв HepyxoMocTi
Резервний капiтал 266| Вiдрахування iз нерозподiленого

прибугку
Нерозподiлений прибуток
(збиток)

4875 Накопичений результат
господарськоi дiяльностi



Ауdumорська фiрлла "дуdum-Сmанdарm" Свidоцmво дПУ Ns 3345a--- _.___a

l3 оцiнка справедливоi BapTocTi, а саме: Товариство визнае Taki категорiт фiнансових активiв:
фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату переоцiнки
у прибугкУ або збитку; фiнансовi активи, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю.

- Щодо вiдповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризпкiв 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 Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 04.02.2004 J\& 124
полiтика перестрахування Товариства вiдповiдае встановленим законодавчим вимогам, в т.ч.
прийняття страховиком ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового
страхування, на здiйснення яких BiH отримав лiцензiю.

- Щодо здiйснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених
законодавством порядкiв i правпл проведення обов'язкового страхування
В 20l8 роцi Товариство здiйснювало обов'язковi види страхування.

- Щодо ведення персонiфiкованого (iндивцуального) облiку договорiв страхування життя (у
випадку наявностi у страховика лiцензii на страхування життя):
товариство не мае лiцензiт на страхування життя i вiдповiдно не закJIючае договори страхування
життя.

- Щоло належного та повного формуванпя та облiку резерву заявлених, але не виплачених
збиткiв (лля страховика, який здiйсню€ видп страхування iншi, нiж страхування життя) або
резерву належних виплат cTpaxoBl|x сум (для страховика, який здiйснюс страхування життя):
товариство веде облiк та здiйснюс формування резерву заявлених, €tле не виплачених збиткiв,
Протягом 2018 року Товариство формувало резерв заявлених Еtле не виплачених збиткiв.

Розкриття iнформацii про Товариство та щодо змiсry статей балансу
OcHoBHi вiдомостi про Приватне акцiонерне товариство (УкРдшськд вЙськово-
сТРАхоВА коМПАнlя)
Найменування суб'екта перевiрки Приватне акцiонерне товариство (УКРАfНСЫtА

ВIИСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ> (скорочено ПРАТ
"УВСК") - попередне найменування Приватне акшiонерне
товариство "Вiйськово-страхова компанiя" - попередн€
найменування - Закрите акцiонерне товариство''вiйськово-
страхова компанiя"

Кол СflРПОУ зlз04718
дата державноi реестрацii, дата та номер
запису в единому державному peecTpi про
включення до Сдиного державного реестру
вiдомостей про юридичну особу

29.01.200l,
05.10.2004,
1 070 120 0000 002379

OcTaHHi ланi про реестрацiйнi дii ,Щержавна реестрачiя змiн до установчих локументiв
юридичноТ особи; 20.04.2018 l0741050052029199; Приватний
HoTapiyc Клiтко В.В.; змiна стаryтного або складеного
капiталу, змiна складу або iнформачii гlро засновникiв

мiсцезнаходження: 0l1З5, м. Киiв, Г.Анлрющенка 4 ( лiтера Б)
Факс
Телефони, електронна адреса для зв'язку

044-230-48-1з
044-2з0-48-|,|
vsk(@vsk.com.ua

Поточний рахунок 265010l5097002
мФо зOOз46
Назва банку ПАТ ,, АЛЬФА -Банк"
Види дiяльностi за КВЕД 65.12. Iншi послуги у сферi страхуваннJI
Кiлькiсть фiлiй 2 ( XapKiBcbKa фiлiя, Одеська фiлiя)
Кiлькiсть представництв 4 (в м. Ущгород , Львiв, Iрпiнь Киiвськоi обл. та м. Днiпро)
Кiлькiсть aKuioHepiB J



ПРАТ "УВСК" зареестровано як фiнансову установу вiдповiдно до Розпорядження ЩержавноТ KoMiciT
з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд24.06.2004 р. Nчl224.
Товариству на пiдставi Рiшення Наuкомфiнпослуг ]ф64/10-СТ ьiд 12.02.20l8 р. про переоформлення
свiдоцтва про реестрацiю ПРАТ кУВСК> та визнаннJI недiйсним свiдоцтва, що переоформлене,
видано 19.02.2018 р. Свiдоцтво про реестрацiю фiнансовоТ установи cepiI СТ J\i31 вiд l8.05.2010,
реестрацiйний номер l 1 100439.
CTpaxoBi та перестрахувальнi операцii за перiод, що перевiрявся, здiйснювztлися на пiдставi лiцензiй
на здiйсненIilI страховоi дiяльностi, виданих Товариству Нацiональною комiсiею, що здiйснюе

державне регулювання у сферi фiнансових посJryг:

:Вид страховоi дiяльностi Серiяо .}iЪ та дата
видачi лiцензii Строк дii

лiцензii
у формi добровiльного :

Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi власникiв нaвемного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Ав м 52883 1

вiл 13.05.2010р
з 1З.05.20l0р.
безстроковий

у формi добrlовiльного:
Страхування фiнансовлтх ризикi в

АВ N9 5288з2
вiл 13.05.20l0p

з l3.05.201 0р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту
(включаючи вiдпов iда;lьнiсть перевiзника)

АВ Ns 5288зз
вiл lЗ.05.2010р

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (KpiM
цивiльноi вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника))

АВ N9 528834
вiл 1З.05.20l0р

з 1З.05.2010р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування крелитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичzUIьника за непогашення крелиту)

Ав ]ф 528835
вiл lЗ.05.2010р

з l3.05.201 0р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування повiтряного транспорту

Ав ль 5288зб
вiл 1З.05.20l0р

з 1 3.05.2010
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування н€lземцого трансгIорту (KpiM залiзничного)

АВ Ns 5288З'7
вiл lЗ.05.2010р

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у фопмi добповiльного:
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

Ав Jф 528838
вiл 13.05.2010р

з l З.05.2010р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування майна (KpiM залiзничного, наземного, повiтряного,
водного трансrrорту (морського внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу))

АВ Ns 5288з9
вiл l3.05.2010p

з l3.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування медичних в итрат

АВ Л9 528840
вiл 13.05.20l0p

з 1З.05.2010р.
безстроковий

Кiлькiсть прашоючих 5l
Остання публiкачiя фiнансовоi звiтностi Тижневик " Украiна Бiзнес Ревю " Л! 17- l 8/2 вiд 24,04.201 8

року, тираж 30 тис. примiрникiв
.Щата проведеннrI ocTaнHix зборiв акчiонерiв 19.10.20l8 року
Наймекування, мiсцезнаходженнrl, телефон,

,Щепозитарiя

Публiчне aKuioHepHe товариство <Нацiональний лепозитарiй
УкраiЪи>, 04l07, м. КиiЪ, вул. Трипiлiна, 7Г,
т. (044) 591-04-04

вiдповiдальнi особи за фiнансово-
господарську лiяльнiсть

Голова Правлiння Ткачов Вололимир Васильович з l1.03.02p.
(Протокол зборiв aKuioHepiB Ns 4 вiд l1.03.02p.). до кiнця
перiоду, що перевiрЯВСЯ.
Головний бухгалтер Кондратьева Л.д.: з 01.02.01р. (наказ
Ns l-K вiл 01.02.0lp. - сумiсництвом; наказ Ns 4-к вiд
02.04.01р. - на постiйнiй ocHoBi) до кiнця перiоду, що
пеоевiпявся.



У фоDмi добповiльного:
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явиц

Ав Jф 528841
вiд 1З.05.2010р

з 1З.05.20l0р.
безстроковий

у формi добповiльного:
Страхування здоров'я на випадок хвороби

Ав м 528842
вiл 1З.05.2010р

з 1З.05.2010р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiд нещасних випадкiв

АВ Ns 52884з
вiл 13.05.20l0p

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного :

страхування вiдповiдальностi власникiв водного 1ранспорту
(включаючи вiдповiдапьнiсть перевiзника)

АВ лг9 528829
вiл 13.05.20l0p. з 13.05.2010р.

безстроковий
у фопмi добровiльного:
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та
iншлтх видiв водного транспорry)

Ав ЛЪ 5288з0
вiл 1З.05.2010р

з l 3.05.2010р.
безстроковий

у формi добровiльного:
Медичне страхуваннЯ (безперервне страхуваннJI здоров'я)

Ав м594l9б
вiл 28.12.2011р.

з l5.12.201lp.
безстроковий

У формi обов'язкового :

особисте cTpaxyBaHHrI вiд нещасних випадкiв на транспортi
Ав Jф 528827
вiл 13.05.20l0p

з 13.05.2010р.
безстроковий

У формi обов'язкового :

особисте страхування прачiвникiв вiдомчоТ (KpiM тих, якi
працюють в установах i органiзацiях , що фiнансуються з
[ержавного бюлжету УкраiЪи) та сiльськоi пожежноi охорони i
членiв добровiльнцх пожежних дружин (команд)

АВ N9 528822
вiл 1З.05.2010р.

з 13.05.20l0p.
безстроковий

У фопмi обов'язкового :

Авiацiйне с,црахування цивiльноТ авiацiТ
Ns 528828
1З.05.20l0р.

Ав
вiд

з 1З.05.20l0р,
безстроковий

У фоDмi обов'язкового :

страхування вiдповiдальностi суб'ектiв перевезення небезпечних
вантажiв на випадок HacTaHHrI негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних вантажiв

Ns 528825
1З.05.20l0р

Ав
вiд

з l З.05.201 0р.
безстроковий

У формi обов'язкового :

Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi громадян Украiни, що
мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за
шкоду , яка може бути заполiяна третiй особi або if майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiеi зброт

АВ Ns 528826
вiл 13.05.20l0p

з 13.05.20l0p.
безстроковий

У формi обов'язкового:
страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв господарювання
за шкоду,яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на
об'ектах пiдвищеноТ небезпеки, вкJIючаючи
пожежовибухонебеспечнi об'екти та об'екти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчноiо та
санiтарно-епiдемiологiчного характеру

АВ Ng52882З
вiл lЗ.05.2010 р.

з lЗ.05.2010р.
безстроковий

У фопмi обов'язкового:
страхування цивiльно-правовоi вiдповiда.llьностi приватного
HoTapiyca

б/н з 13.04.2018р.
-безстроковий

У формi обов'язкового:
страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв господарювання
за шкоду, яку може бути заподiяно довкiлrпо або здоров'ю людей
пiд час зберiгання та застосуваннJI пестицидiв i агрохiмiкатiв

б/н з 13.04.2018р.
-безстроковий

l кошти та lx еквlвalJIенти станом на З 1 грудня 2018 року вкJI}Oчають:
тис. грн. Ha31.12,20l8p.
Bcbozo: epotuoBi коtuпtu mа N еквiвьценmu.. 7857
Н аз в а ф i но нсо Bot у сп!а нов u Су"uа Рейmuнz
Поточнi рахунки у банках, т.ч. 1б55
пАт "АльФА-БАнк,, 48l ua ААА
Ат "ощАдБАцк,, \22 ua АА

КонцепryаЛьною осноВою повногО комплектУ фiнансовоТ звiтностi за piK, що закiнчився З 1. 12.2018р.,
товариства е Мiжнароднi стандарти фiнансовоi звiтностi (далi _ мсФi).
розкриття IнФормАцIi щодо АктивIв товАриствА
Грошовi коштп та i1 еквiвалентш



--a
пАт кБ,,привАтБАнк,, 7з0 ua АААБ "укргАзБАнк,, 2з ua АА+лl укрuиооанк" 299 ua ААА

рахунки у ()анках, т.ч. б200
лD .y\rl лJDлгlк

Ат "ощАдБАнк,,
2200 ua АА+
2500 АА (ukr)

ltл l лJlDчrл-ьлгlк
готlвка ч kacl

1 500 ua ААА
,,

!ебiто забо

Враховуючи той факт, що строк розмiщення коштiв на депозитних рахунках е короткостроковий (до3-х мiсяцiв), очiкуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцiнюваннi цього
фiнансового активу становить <<0>>.

Щебiторська заборгованiсть
ька ванlсть станом на 2,2018 включае:

Jаооргованlсть. тис. гDн.
за продукцiю, товари, роботи, послуги
за виданими а"ансам-=-

На З1,12.201 8р. тис. грн.
1696,7

\21

рOзрахунками lз нарахованих доходiв 78
lнша поточна деоlторська заборгованiсть 2\8
Iнвестицii, наявнi для продажу
.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii, що облiковуються
з 1.12.2018 рокУ ПреДставленi v звiтi по rЬiнятrспо.й i-o- t,

за справедливою вартiстю, станом на
цредставленl у звiтi по фiнанс, вий стан у роздiлi кIншi фiнаtнcoBl lнвести

Вид ЦБ
Найменування

eMiTeHTa ЩБ
кiлькiсть
акцil:i, шт.

BapTicTb1 шт., вiдображена
в Балансi, грн.

BapTicTb акцil'r,
вiлображена в

Балансi Tl!c. гпнакцll
простi

ПАТ "Укртелеком"
4546l 0,25 llВСЬоГо: х х 1l

Частки lIерестраховикlв y страхових вах
частка перестраховикiв у сформованих страхових резерйх станом на 31.12.20l8p.

тис. грн.
1ас l ка tIерестDаховик
Частка перестраховик.

ЧР РеЗервах н9зар9блених премiй
lB в рез9рвах зОиткlв

5з l9
9618
l4937

Kl

OcHoBHi засоби
OcHoBHi засоби

i нематерiальнi активи
зl 2018и на эt грудня 20l8 року представлеЕ таким чином

Булiвлi,
споруди,
тис. грн.

Офiсне
обладнання,
iнструменти
та iншi ОЗ
тис. грн.

Автотранспорт,
тис. грн.

Нематерiальнi
активи,
тис. грн.

Разом,
тис. грн.

Первiсна BapTicTb на
01 .01 .20l 8р.

1 8705 686 2745 з82 22518

надходження/полiпшення |92 1l J 206
дооцiнка 521l 52l
Вибуття 94 94

200б 4,72 1749 422,7

BapTicTb, вiлображена в
Балансi на З l. 12.2018 р.

l6699 з12 l 528 385 18924

РUЗКРИТТЯ IНФО
зобов'язання

РМАЦII ЩОДО ЗОБ ОВ,ЯЗАНТ
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Станом
Поточнi

на З 1.12.2018 р.
зобов'язання Т,

товариство не мас довгострокових зобов'язань за кредитами.

щодо
.сний ка

р

овариства представленl за те шньою
31.12.2018 р. (тис. грн.)

Поточна кредиторська заборгованiсть за
розрахунками з бюджетом з84
за авансами одержаними з96
за страховою дiяльнiстю бl7 1

поточнi забезпечення 120
Iншi поточнi зобов'язання J

мацiТ щодо ових зобов'язань xoBl
тис. грн.

Резерви незароблених премiй l 2858
резерв заявлених, aJTe не виплачених збиткiв 11141
Всього: 23999

страхових резервiв iз видiв страхування, iнших нiж страхування жит-гя, затвердженими
розпорядженням Щержавнот koMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украrrrи вiд t z. t z.z0o4p.
J\b3104 зi змiнамИ та доповненнями, та облiково. поrrir"*ою ТовариЪтва. Розрахуrrоп p.."puiu
незароблених премiй та частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй здiйснювався за
методом 1l4 за BciMa видами страхування з використанrшм l00% загальноI суми надходжень
страхових премiй. Резерв заявлених, utле не врегулюваних виплат, розраховустiся Товариством
виходячИ з отриманИх вимоГ щодо випЛат за страхОвими виплатами, щО надiйшлИ на звiтнУ лаry вiд
страхуваJIьникiв (перестрахувальникiв).
Тесryвання адекватностi страхових зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 р. проведено
aKryapieM ТОВ <Дослiдницький центр (ЕВКЛIД); Редька AHToHiHa BiKTopiBHa 

- ( iвiдоцтво
НкРРФIТУ Ns 03-018 вiд 31.01.17 рокУ ), за результатами якого систематичних недолiкiв таlабо
невiдповiдНостеЙ мсФЗ прийнятою Товариством методологii формування страхових резервiв не
виявлено.
розкриття
станом на З l.

IнФормАцIi ВЛАСНОГО КАШТАЛУ
12.20l8 iтал Т,)оку власний капlтал l ова ва мас п

muс.2рн.
1з040

Капiтал у дооцiнках 1 5з4
!одатковий капiтал
Резервний капiтqл 266]l
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 48,75
Всього власного капiталу 28110
Статутний капiтал
Вiдповiдно до Ресстру
наданого депозитарiсм
станом на 31.12.2018 iями Т

власникiв iменних цiнних
Публiчним акцiонерним

паперiв прдт,,увСК" вiд 2\.02.20|9 р. Nч172З96зв,
товариством "НацiональниЙ депозитарiй Украiни'',

акцlями володlють н особи
дкцiонер Загальна

кiлькiсть
цп

Частка у
стат}тному
фонлi,7о

Загальна
BapTicTb
акцiй

грн.
Громадянка Украiни
KyKiHa Олена МиколаiЪна

160 4,7,26з681 6 16з 182,0

громадянин Украiни
Ткачов Володимир Васильович

,760
4,7,26з68l 6 16з 182,0

Громадянин Украiни
Михайлiченко Григорiй Миколайович

88 5,4726зб ,llз бз|,6

всього 1608 100 1з 039 995,60

та Rкптa)qято]-r.,
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Станом на З|.|2.2018 р. розмiр сплаченого (сформованого) статутного фонду (капiталу) прАт
"УВСК" у cyMi l3 040 тис. грн. у повному обсязi вiдповiдае розмiру, визначеному Стаryтом ПРДТ
,,УВСК", У новiЙ редакцii, яка була затверджена Загальними зборами акцiонерiв (протокол J\Ъ 30 вiд
21.0з.20l8), зареестровано2З.OЗ,20l8 року приватним HoTapiycoM КиiЪського мiського нотарiального
ОКРУry КлiткО В.В. в peecTpi за Ns1085, 1086, державну реестрацiю змiн до установчих документiв
ПРОВеденО 20.04.2018 року 10741050052029799., таяка е чинною станом на 31.12.2018р.
Згiдно з пунктом 4.2 Статуry (нова редакцiя) перелбачено, що статугний капiтал подiлено на 1608
(олrry тисячу шiстсот BiciM) простих iменних акцiй piBHoT номiнальноТ BapTocTi 8 109,45 грн, (BiciM
тисяч сто дев'ять гривень 45 копiйок) кожна.
Згiдно з пунктом 5.2 Статуту (нова редакчiя) Bci акцii мають piBHi права голосу, права на отриман}rrl
дивiдендiв та повернення капiталу.
Резервнпй капiтал
Товариство мас право формувати резервний капiтал у розмiрi 3 500 000.00 гривень згiдно п.6.5
Стаryry. Резервний капiта-гl формуеться шляхом щорiчних вiдрахувань вiд чистого прибутку
Товариства або за рахуноК нерозподЙеногО прибугку. .Що досягНення встаНовленого розмiру
резервногО капiта-гry розмiР щорiчниХ вiдрахуванЬ не може бути меншим нiж 5о% чистого прибlтку
Товариства за piK.
резервний капiтал i рух резервного капiталу станом на З1 грулня 2018 року представленi наступним
чином:

Капiтал у дооцiнках
Капiтал У дооцiнках у cyMi 7534 тис. грн. сформовано в результатi дооцiнки основних засобiв, що
проводилась у попереднiх звiтних перiодах, та у поточному звiтному перiодi.
Капiтал у дооцiнках i рух капiталУ у дооцiнках станом на 31 грудня 2018 року представленi

Нерозподiленпй прибуток
СтанОм наЗ|.|2.2018 р. Товариство мае нерозподiлений прибуток у розмiрi 4875 тис. грн.
Розкриття iнформачii про фiнансовi результати за 2018 piK
Розкриття iнформацiТ щодо доходiв

Загальна сума доходiв за 20l8 piK становить22146 тис. грн,
Р о з кр ummя iH ф орм а цi'i ulо d о в umр аm

тис. грн. На 31.12.2017р Змiни протягом року На 31.12.2018 п
Резервний капiтал 2|9l +470 2661

н пним чином
тис. гDн. На 31.12.2017 р. Змiни протягом рокy На 31.12.2018 п.

Додатковий капiтал ,74,72
+62 75з4

)yK,l доходiв за 2018 piK пна:

доход,I За 2018 piK
тис. гDн.

Дохiд (виручка) вiд реалiзацii продукцiТ (ToBapiB, робiт, послyг), в т.ч. 192б0
ПремiI вiд надання послуг iз qтрахування, iнших нiж страхування життя, в т.ч. 3305 1

Премif, переданi у перестрахування 12679
Зм на резерву незароблених премiй, в€tлова сума 1 5990
Зм на частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй -1,1102

flохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -187
Iншi операцiйнi доходи 3059
Iншi доходи, в т.ч.: l4
доходи вiд реалiзачiТ необоротних активiв |4

)уктура в товариствау2018
видАтки За 2018 piK

тис. грII.
Собiвартiсть реалiзованоi продукцiТ 2570
Чистi понесенi збиткп за страховими виплатами 354
Алмiнiстративнi видатки, в т.ч.: 8921
Щцтрати на оплаry працi з287
Вiдрахування на соцiальнi заходи 61,7
Амортизацiя ,78,7
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Витрати на збут 5583
Iншi операцiйнi витрати 2366
Фiнансовi витtlати
Iншi витрати, в т.ч.: 13
Витрати на реа,riзацiю необоротних активiв lз

зпо на yr к пр( гом 2018 рок
Податок на прибуток: За 2018 piK тис.

гDн.
вiд звичайноТ дiяльностi, в т.ч.: l 508
вlд cTpaxoBol дlяльностl 1269

Загальна сума витрат, понесених в 2018 роцi, становить 1980Z тис. .рп

Чистий прибуток (збиток) За 2018 piK тис.
гrrн.
8з1

ЗaгальнaсyМaнеpoзПoдiлeнoгoпpибyгкyнaЗl.l2,20tвp
у 20 l 8 роцi частина прибутку 20 1 7 року у cyMi 760 тис. грн. направлена на виплату дивiдендiв та у
cyMi 470 тис. грн. було направленО до резервного капiталу згiднЬ з рiшенням Заiальних зборiв
акцiонерiв (протокол J\& 30 вiд 21.03.201S).
Розкриття iнформацiТ в Звiтi про рух грошових коштiв.

Звiт про р}х грошових коштiв rIPAT (УВСК) сю,Iадено згiдно вимог МСФо 7 кЗвiти про рух
грошових коrrrгiв>.
Iнформацй про грошовi потоки Товариства надае користувачам
спроможнiсть генерувати грошовi кошти та ix еквiвaulенти, а
господарювання У використаннi цих грошових потокiв.
У звiтi про рух грошових коштiв - грошовi кошти i ix
платежi, вiдсотки за розмiщення депозитiв, iнше. Звiт про
методом, який розкривае iнформацiю про ocHoBHi класи
вrulових витрат грошовлIх коштiв.
ТовариствО не мае залишкiВ грошовLIХ коштiв, якi утримУються i е недосryпними для використання,
та невикористаних запозичених коштiв' що е наявними для майбугньоi операцiйноI дiяльностi i для
погашеннrI зобов'язань iнвестицiйного характеру, До яких iснують буль-якi обмеження щодо
використаНня. ЗалишОк грошовиХ коштiВ станоМ Ha31.|2.2018 рокУ на рахунках у банках скJIадае
7855 тис. грн.

Розкриття iнформацii в Звiтi про власний капiтал (змiни у власному капiталi)
ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ вiдбУлиСь змiни у власному капiтатti, що призвели до збiльшення власного
капiталу, а саме:
Власний капiтал у 2018 Роцi збiльшено на 1ЗЗ тис. грн, у порiвняннiз 2017 р та скJIадае
28 1 10 тис. грн. а саме:
ЗБIЛЬШЕНо:
капiталу у дооцiнках на - 62 тис. грн. (нарахування амортизацii на суму дооцiнки необоротних
активiв - 9З тис. грн., дооцiнка необоротних активiв 155 тис. грн.)
Резервний капiтал на 470 тис. грн.
ЗМЕНТIIЕНО:
Нерозподiлений прибугок на 5 399 тис. грн,
Власний капiтал на кiнець звiтного перiоду скJIадае 28 l l0 тис. грн. та перевищуе на 15 070 тис. грн.
зареестрований стацrгний капiта.гl, який ск-падае 1З040 тис. грн.
Аналiз фiнансового стану Товариства
на пiдставi даних фiнансових звiтiв проведено розрахунок окремих показникiв фiнансового стану
та BapTocTi чистих активiв IPAT (УВСК))

фiнансових звiтiв змоry оцiнрtти
також оцiнити потреби суб'екта

еквiваленти вкпючають отриманi cTpaxoBi
р}х грошових коштiв склада€ться прямим
вtLпових надходжень грошоВих коштiв чи
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показники нсового стан

Виходячи з вищевикJIаденого
можемо зробити висновок, що,
задовiльний,

та узагальнюючи результати проведеного аналiзу фiнансового стану,
в цiлому, станом на 31 грулня 2018 року фiнансовий стан Товариства

РозрахуноК BapTocTi чистиХ активiВ акцiонерних товариств здiйснюеться згiдно Методичнlтх
рекомендацiй ЩержавноТ KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення BapTocTi
чистих активiв акцiонерних товариств вiд l7.11.2004p. J\Ъ485 з ,irою-визначення умов виконання
положенЬ п,3 ст. 155 Цивiльного кодексу УкраТни <Статугний капiтал акцiонерного товариства).

9lЗ,l1Ч"j:л3];??9|Sл Р.__:1:з активи Приватного акцiонерно." ,;;;;;;;;'"-Йi;;iЁёькд
.-й;;;,

1 Активи
ц!Lс, ZpH.

1.2 Необоротнi актив
1 89з5

1.з Оборотнi активи 40248
1.4 ycbozo акmuвiв 59183
2. ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
2.1 Довгостроковi зобов'язанчя та забезпечення 2з999
2.z поточнi зобов'язання 6954
z.э Забезпечення наступних виплат i платежБ 1,20
2.4 ycbozo зобов'язаttь 31073
з. ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1,4 - рядок 2.4) 281 10
4. СТ ЬТУ ТНИЙ КЬПlТ ДЛ, у m ол,tу чuслt l3040
4.1 неоплачений капiтал
4.2
5. Вiдвернення (рядок 3 - рялок 4) 1 5070

Таким..чином, станом на з1.12.201s р, чистi активи(укрАiнськА вIЙськово-стрАховА компАнUI))
перевищус розмiр статутного капiталу товариства на 15
чинного законодавства.

Приватного акцiонерного товариства
дорiвнюють 28 110 тис. грн., що

070 тис. грн., тобто вiдповiдае вимогам

Розкрпття iнформацii про зв'язанi сторони
У ВiДПОВiДНОСТi З МСБО 24 КРОЗКРитгя iнформацii щодо зв'язаних cTopiH> зв'язаними сторонами
вв€l}каються:

пiдприемства, якi перебувають пiд контролем або суттевим впливом iнших осiб;

показнrtк Формула розрахунку
значення показнttка

HopMaTltBHi
значення

31.12.20l7 зI.12.20l8
1 ,,

3 4

коефiцiент лiквiдностi Фl (pl l60+p1165) / Ф1
(pl695-p1665-pl660) 0,64 1,1

не менше
1.0 - 2.0

Коефiuiент абсолютноi
лiквiдностi Ф1 pl165 / Фl р1695 0,64 1,1

не менце
0.2 - 0,25

коефiцiент гIокриття Фl (р1195-р1170) / Ф1
(p1695-pl665-p1660) 2,89 5,8

не менше
0.7 _ 0.8

коефiцiент загальноi
лiквiдностi

Фl (р1195-р1 170) / Фl
(pl595-p1520-pl525 +

pl695-p1665-pl660)
1,|,7 1,з

не менIце
1.0 - 2.0

Коефiцiент фiнансовоТ
стiйкостi (платоспроможностi,
aBToHoMii)

Ф1 pl495 / Ф1 р1300 0,з5 0,5

не менше
0.5



пiдприемства та фiзичнi особи, якi
пiдприемством або сугtсво впливають на ]

, прямо або опосередковано здiйснюють контроль над
його дiяльнiсть, а також близькi родичi такоТ фiзичноI

особи.
Товариство визначас перелiк зв'язаних
форму.

cTopiH, враховуючи cyTHicTb вiдносин, а не лише юридичну

Перелiк пов'язаних осiб Товариства

с особа 20ми оllсрацlи по оалансових статтях з пов'язаними осооами за 20l8 pik:

QцерачiI тис грн.
CTpaxoBi премii
CTpaxoBi виплати
Оплата працi 1547
Оренда необоротних активiв l20
протягом 2018 року Товариство здiйснювало операцiт з пов'язаними сторонами за звичайними
цiнами.
Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.

Р_о._цrтI1__ilФоцм3чiТ щодо управлiння ризикамп Приватного акцiонерного товариства
(YKPAIHCЬKA ВIИсЬкоВо-сТРАхоВА коМПАнLя>
вiдповiдно до затверджених Розпорядженням Нацiона.гrьноi koMiciT, що здiйснюе державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Ns 295 вiд 04,02.2014р. Вимог щодо органiзацii i
функuiонування системи управлiння ризиками у страховика, рiшенням НаглядовоТ ради
Товариства (протокол м 04/06/2014 вiд 27.06.20|4р.) затверджено Стратегiю управлiння ризиками
Товариства.
Наказом Товариства Ns09/1/2016 вiд 01.10.20lб року
оцiнку ризикiв в Товариствi, який здiйснюе:
- виявлення, визначення, оцiнку ризикiв;

призначений Прачiвник, вiдповiдальний за

- збiр необхiдноi iнформацiт для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного контролю
за ризиками;
- контроль за порушенням догryстимих меж ризикiв;
- надання рекомендацiй Правлiнню Товариства, щодо вреryлювання ризикiв;
- надання звiтiв Правлiнню Товариства, щодо проведеноТ роботи, а також щодо розмiру капiталу,
необхiдного для покритгя неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками;
_ проведення стрес-тестування;
- надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння ризиками.
вiдповiдальний працiвник, що виконуе функцii оцiнки ризикiв, iнтегруе процеси контролю та
управлiння елементами ризикiв за окремими одиницями та разом iз керiвництвом Товариства
координуе робоry по впровадженню заходiв щодо зменшення загального рiвня ризикiв, забезпiчення
дотримання прийнятих меж ризикiв, визначення необхiдного рiвню капiталу, в разi необхiдностi -
внесення змiн до стратегii управлiння ризиками.
вiдповiдальний працiвник, що виконуе функцii оцiнки ризикiв, взаемодiе з Правлiнням з питань
порядку та поточного стану оцiнки ризикiв, органiзацiт процесiв та процедур ризик-менеджменту,
виходячи iз передбачених стратегiею функчiй. Вiдповiдальний працiвник, що виконуе фУнкцiТ оцiнки
ризикiв, звiryе перед Правлiнням щодо оцiнки основних загроз порушення допу.r"*й11 Mip ризику;оцiнки рiвня фiнансовот стабiльностi та зага.ltьного кiлькiсного обсяry прийнятих p"."*iu; 

"uдu.

lи бал

Перелiк п9в'язаних cTopiH CTaTvc
Ткачов В.В.
KyKiHa О.М.
Михайличенко Г.М.

Акцiонер

KyKiH А.Ф.
Ткачов С.В.
Михайличенко Г.М.

Наглядова Рада

Ткачов В.В.
Кондратьева Л.А.
Маньковський А.о.

Правлiння



Ауdumорська фiрлла "Дуdum-Сmанdарm'' Свidоцmво АПУ Np 3345
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Правлiнню своечаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти щодо реалiзацiТ стратегii дiяльностi Товариства та
управлiння значними ризиками.
Суловi розгляди та рiшення
Станом на З 1. т2.2018 Товариство не мае судових розглядiв.невизначенiсть щодо. майбугнiх результатiв 

^непередбачуваного 
судового процесу або дiй

регуляторних органiв вiдсугня.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiйзвiтностi, проте моя(уть мати сутт€впй вплпв на фiнансовий стан Товариствами проаналiзували iнформацiю щодо na"unocii подiй пiсл я да-ги b-un.y, якi не знайшливiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можугь мати суттевий вплив на фiнансовий стантовариства. Фактiв таких подiй не встановлено.
В тоЙ же чаС заувa)ку€мО, що керуЮчись Мiжнародним стандартоМ аудиry 560 кПодальшi подii>аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запиiiв .robourb фiнансових звiтiв пiслядати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiry незалежнихаулиторiв до дати оприлюднення фiнансових Ъвiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про
факти, якi можугь вплинути на фiнансовi звiти, несе'управлiнський персонал .

Iншi елементи
OcHoBHi Mocтl п ь

Товариство з обмеженою вiдпо"iдалuнiстю
<Аудиторська ф ipMa кАудит-Стандарт)

Код за еЩРПОУ:

Мiсцезнаходжен}ш юридичноi особи та ii фактичне
мiсце розташуван}ш:

з2852960

04080, м. КиiЪ, вул. Юркiвська./Фрунзе,
2-6/З2 лiтера кА>

Телефон (факс)

Адреса веб-сторiнки

044-2зз-41-18

http: //www. а ud it-sta nd агt. kiev. u а/

Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реестру
аудиторських фiрм та аудиторiв, 

"rдuпоiоАудиторською палатою УкраТни:

М ЗЗ45, рiшення Аулиторськоi п€L,Iати
Украihи Ns 9 вiд 26.02.2004

свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi Номер бланку 0795, Рiшення АПУ NрЗ62l4
вiд 26.06.18

Включено до роздiлiв Реестру аулиторiв та суб'ектiв
аудиторськоi дiяльностi пiд реестрацiйним номером
зз45

Роздiл СУБ'СКТИ АУДИТОРСЪКОi
ДIЯЛЪНОСТI
Роздiл СУБ'екТИ дУДИТоРСЬКоi
ЛЯЛЬНОСП, ЯК МАЮТЬ ПРАВО
IIРОВОДИТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ АУДИТ
ФшАнсовоi звIтностr
Роздiл СУБ'екТИ АУДиТоРсЬкоi
ДШЛЬНОСТI, ЯК МАЮТЬ ПРАВО
ПРОВОДИТИ ОБОВ,ЯЗКОВИЙ АУДИТФIНДНСОВОi ЗВIТНОСТI
пIдприсмств, що стАновлrIть
СУСПIЛЬНIЙ IHTEPEC



Партнером з аудпту, результатом якого аудитора, е
B.I. Кушнiр

.Щиректор
ТОВ (сAФ (dУДИТ-СТ. В.М. Титарепко

,6уд.2-6/32 Лiт. <tА>
Адреса аудитора: Украiна, 04080, м.
.Щата складання Звiry.. 15 квiтня 2019 року

ПIБ керiвника Титаренко Валентина Микитi вна

прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, шцо брми участьв аулитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв
аудитора, внданих Аудиторською палатою УкраiЪи :

Аулитор ТитарЁ@
ауд,fгора М 00608З, серiя кА>, виданий
Аудиторською палатOю Украiни 13 квiтня
2006 року, дiйсний до 13,04)021 роцу,Ауryrо! Кlшнiр B.I. сертифiкат аулlтгора
cepii М 005910, ссрiя i,До, 

""дu*ЙИАулиторською палатою УкраiЪи 28 квiтня
2005 року, дiйсний до28,04.2020 ooKv.

на
_ дата та номер договору на проведення аудиту 28.01 .20 1 9 ],{ь 2_0 l -2810 1 _А
*дата початку аудиту
- дата закiнчення проведення аудиъ/

28.0L20l9 р,
l5.04.20l9 р.Мiсце проведення аудиту


