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послуг ; 
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Розділ 1. 
Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
  
Думка із застереженням 
 Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Військово-страхова 
компанія» (скорочена назва – АТ «ВСК»), код за ЄДРПОУ 31304718, місцезнаходження : 01135, м. 
Київ, Г.Андрющенка 4 ( літера Б) (надалі  за текстом  «Товариство»)*, що складається зі Балансу 
(Звіту про фінансовий стан ) на 31 грудня 2017 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у 
власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та 
приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати і 
грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»).       
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу відповідальність 
згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до  Товариства  згідно з етичними 
вимогами, застосовними в Україні  до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші 
обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 
Основа для думки із застереженням 
В складі основних засобів станом на 31.12.2017 року обліковуються будівлі в сумі залишкової 
вартості 16884 тис. грн., що складає 21% вартості всіх активів Товариства.  
Залишкова вартість будівель Товариством на 31.12.2017 року визначена шляхом зменшення 
дооціненої  у попередніх звітних роках первісної вартості будівель (дооцінка проводилась на підставі 
звітів професійних оцінювачів) на суму амортизаційних відрахувань за 2017 рік без залучення 
професійних оцінювачів для визначення справедливої вартості цих будівель на 31.12.2017 року.  
Аудитор  не мав змоги отримати достатні та належні  аудиторські  докази з обґрунтування думки  у 
тому, що вартість будівель, відображена Товариством у Балансі (Звіті про фінансовий стан), 
відповідає їх справедливій вартості. Існує невизначеність щодо можливої вартості реалізації таких 
будівель.    
      
*Приватне акціонерне товариство “Військово-страхова компанія”  згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 29 від 
09.01.2018) було перейменовано у Приватне акціонерне товариство «Українська військово-страхова компанія». Статут Товариства у 
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новій редакції, яка була затверджена Загальними зборами акціонерів (Протокол №29 від 09.01.2018 р.), зареєстровано 10.01.2018 року 
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Клітко В.В. в реєстрі за №66,67, державну реєстрацію змін до 
установчих документів проведено  16.01.2018 року  10741050045029799   
Ключові питання аудиту 
Ключові питання  аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час 
нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 
аудиту фінансової  звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому 
ми не висловлюємо окремої  думки щодо цих питань.  
Ми виконали  обов’язки , що описані в розділі  «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту, в тому числі щодо цих питань. Відповідно, наш аудит включав виконання 
процедур, розроблених у відповідь на нашу оцінку ризиків суттєвого  викривлення   фінансової 
звітності. Результати наших аудиторських процедур, в тому числі  процедур, що були виконані підчас 
розгляду зазначених нижче питань, є основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо 
фінансової звітності, що додається. 
ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА 
Оцінка зобов’язань за договорами страхування 
Технічні резерви , що зобов’язане формувати Товариство 
відповідно до регуляторних вимог включають:  
Резерв незароблених премій.  
Товариство  розраховує резерв незароблених премій (UPR) 
методом ¼ , що передбачено Законом України «Про страхування» 
та Методикою формування , обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
від 17.12.2004р. № 3104 зі змінами та доповненнями.  
У звітності для національного регулятора Товариство відображає 
цей резерв із застосуванням коефіцієнта 1,0, що допускається 
національними законодавчо-нормативними актами. Визнання 
зобов’язань за договором зазвичай починається з дати підписання, 
але якщо зобов’язання за контрактом починаються пізніше дати 
підписання, Товариство  визнає свої зобов’язання з дати початку 
покриття ризиків за договором, що не суперечить вимогам 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
Резерв незароблених премій, розрахований за  вимогами 
Методики формування , обліку та розміщення страхових резервів за 
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, від 
17.12.2004р. № 3104 зі змінами та доповненнями станом на 
31.12.2017 р. склав 28848  тис.грн. 
Резерв збитків  за претензіями 
Резерв збитків заявлених, але не виплачених  (RBNS) 
розраховується Товариством журнальним методом на підставі 
оцінки зобов’язань за кожним зверненням окремо. 
Збитки визнаються та резерв нараховується за першим зверненням 
застрахованої особи. Сума резерву визначається на підставі 
інформації, отриманої від страхувальника (застрахованої особи). 
Остаточний розмір збитку уточнюється за результатами експертизи 
або за іншими документами, що його посвідчують. 
З огляду на політику Товариства щодо визнання збитків, 
Товариство, як правило, використовує найвищу оцінку збитку при 
формуванні резерву заявлених збитків ( RBNS) за всіма видами 
страхування, з огляду на те, що не всі збитки підтверджені 
експертизою на звітну дату, а отже оцінка є більш пруденціальною. 
Резерв витрат на врегулювання збитків  
Товариство використовує припущення, що розмір витрат на 
врегулювання не перевищує 3% від розміру резерву. Основою 
такого припущення є   статистичні бази даних, накопичених 
Товариством.  
Станом на 31.12.2017 р. загальний обсяг  RBNS сформовано  у сумі 
1560 тис.грн. 
Загальний обсяг Резервів збитків становить на 31.12.2017 р.  -  1560 
тис.грн (на 31.12.2016 р. – 1561 тис.грн.). 
На кожну звітну дату Товариство здійснює тестування 

Наші аудиторські процедури щодо 
цього питання  включали наступне: 
-оцінку та тестування  ключових 
контролів Товариства щодо процесів  
формування  технічних резервів за 
договорами страхування; 
-тестування резервів на вибірковій 
основі шляхом порівняння  
розрахункової суми резерву  
конкретного випадку з відповідною 
документацією; 
-підготовку незалежного прогнозу 
балансів резервів для певних класів 
страхування; 
-визначення рівня обачності, 
використаного на звітну дату на 
підставі  наступних оплачених 
претензій і порівняння його із 
звітними періодом; 
-порівняння  припущень з 
очікуваннями на підставі історичного 
досвіду Товариства, існуючими 
тенденціями і нашими власними 
знаннями страхового ринку. 
 
Крім того,  ми  проаналізували оцінки  
ключових припущень та методології 
розрахунку резервів, що впливають на   
величину  страхових зобов’язань. 
 
Наша робота  щодо тесту  достатності 
страхових зобов’язань містить оцінку 
обґрунтованості прогнозних 
грошових потоків та критичний 
розгляд  припущень, прийнятих в 
рамках Товариства з врахуванням  
даних галузевого досвіду. 
 
Ми розглянули питання, чи є 
розкриття інформації Товариством 
щодо технічних резервів за 
договорами страхування , в тому 
числі  ступінь  оцінки чуттєвості до 
ключових припущень і аналіз історії 
збитків достатнім. 
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достатності сформованих технічних резервів для майбутніх 
страхових випадків за поточними договорами (LAT). Для оцінки 
адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) 
використовуються загальноприйняті  актуарні   методи, методи 
математичного моделювання комбінованої збитковості, теорії 
випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 
статистики.  
Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але 
незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані) 
використовуються методи математичної статистики, зокрема 
перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу 
обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що 
базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат.  
Тестування адекватності страхових резервів проводиться 
відповідно до МСФЗ в розрізі класів страхування за розбиттям, що 
наводиться у додатку: 

 Страхування наземного транспорту крім залізничного (Клас 1), 
 Страхування водного, авіаційного та ін. транспорту (Клас 2), 
 Страхування майна (Клас 3), 
 Страхування відповідальності та фінансових ризиків (Клас 4), 
 Особисте страхування (Клас 5). 

В результаті усіх вищевказаних факторів технічні резерви за 
договорами страхування  є ключовим питанням для аудиту 
Товариства. 

Визнання виручки (зароблені страхові платежі) 
Виручка від страхової діяльності являє собою 
суттєву суму, що формується з великої 
кількості несуттєвих надходжень. Для обробки 
даних,  на підставі яких формується виручка,  
Компанія використовує бухгалтерську систем 
та адміністративні технології і покладається на 
результати їх роботи при реєстрації та обліку 
зароблених страхових премій, врахування 
кожного ризику за відповідними страховими 
продуктами. 
 
Найбільш суттєві ризики викривлення виручки 
виникають у зв’язку з: 
-з реєстрацією, обробкою та  передачею даних 
відносно параметрів  наданих послуг між  
технічним  обладнанням  та  обліковою 
системою; 
- з коректним застосуванням  тарифів, що  
можуть змінюватися протягом циклу  дії 
договору страхування (додаткові угоди до 
договору страхування, дострокове припинення 
договору страхування, зміна розміру страхової 
суми, тощо); 
- зі своєчасною реєстрацію  відповідних змін в 
системі обліку для  відображення у періоді, що 
відповідає умовам договору з подальшим 
відповідними розрахунками  страхових 
зобов’язань, та  відображенням відповідної 
суми виручки, що відноситься до періоду 
звітування. 
 

Наші аудиторські процедури включали оцінку  
впроваджених компанією правил та засобів контролю в  
галузі  інформаційних систем для  визначення  їх 
ефективності з точки зору можливості попередження  
та/або виявлення викривлення або втрати даних,  на 
підставі яких формується виручка. 
Ми  протестували  наступні ключові засоби контролю 
щодо систем, що формують виручку  від договорів 
страхування: 
-ми перевірили  частоту резервного копіювання та 
здійснили  інспекцію  серверних приміщень на предмет 
наявності належних заходів безпеки, направлених на 
забезпечення фізичного збереження відповідної 
інформації; 
-ми перевірили, що до систем  може бути здійснюватися 
тільки авторизований доступ, вивчивши узгоджені заявки 
на доступ на предмет відповідності внутрішнім правилам; 
-ми перевірили, що  здійснюються  лише авторизовані 
програмні зміни; 
-для нових тарифів, введених протягом звітного року, ми  
вивчили документацію, що відноситься до застосування 
тарифів в тестовому режимі до початку їх комерційного  
застосування; 
- ми перевірили  отримання та використання  обліковою 
службою  оброблених результатів , виконаних на підставі  
надходжень страхових премій, змін відповідних резервів 
та  врахування  відповідної участі перестраховика 
Ми також виконали аналітичні процедури з ціллю  
перевірки того, що загальний напрям і динаміка виручки 
за видами послуг  (програмами страхування)відповідають 
нашому розумінню діяльності компанії і галузі в цілому. 

 
Інша інформація .  
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за  річні звітні дані страховика. Думка із 
застереженням аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані страховика   
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та, відповідно, ми  не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем 
впевненості щодо іншої інформації, а саме річних звітних даних страховика. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією ( інформацією щодо річних звітних даних страховика) та при цьому розглянути, чи 
існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення.  На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що   не існує суттєве 
викривлення  інформації щодо звітних даних страховика та аудитор не виявив фактів суттєвої 
невідповідності та викривлень, які необхідно включити до  звіту. 
Звіт емітента до НКЦПФР за 2016 рік Товариством надано 13.04.2017 року. 
Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Затвердженого   
Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013  № 2826 Розкриття 
регулярної річної інформації має здійснюватись шляхом розміщення в загальнодоступній 
інформаційній базі даних Комісії, розміщення на власному веб-сайті, опублікування в офіційному 
друкованому виданні. 
Товариство планує подання до Національної комісії  звіту за 2017 рік у строк не пізніше 30 квітня 
2018 року.  
    
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями,  за фінансову звітність. 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський 
персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства. 
 
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить 
нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 
проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в 
сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 
що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, 
та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
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аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі 
розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований 
обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи 
будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму 
звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 
розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 
 
Розділ  2. Розгляд вимог законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності 
Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” 
 
 Відповідно до Методичних рекомендацій щодо  вимог до  аудиторських звітів , що подаються 
до  Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 
( надалі по тексту «Нацфінпослуг»), за результатами аудиту річної звітності та звітних даних  
фінансових установ за 2017 рік, надаємо наступну інформацію   про Товариство:  
2.1. Товариство у 2017 році не мало змін даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про 
отримання ліцензії. 
2.2.  Товариство надає  клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про 
фінпослуги, а також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, 
на власному веб-сайті (веб-сторінці) http:// http://www.vsk.com.ua  та забезпечує її актуальність; 
2.3.  Товариство розкриває  інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 
Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) ) 
http:// http://www.vsk.com.ua . 
2.4. Товариство розміщує   внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті (веб-
сторінці)   http:// http://www.vsk.com.ua не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними 
чинності із зазначенням такої дати. 
2.5.  Товариство дотримується   вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень 
у разі конфлікту інтересів. 
Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 
2.6. Відповідність приміщень, у яких здійснюється  обслуговування клієнтів (споживачів) 
Товариства, доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно 
до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з 
питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.  
Аудитору  надано   висновок  експерта з  технічного обслуговування  будівель та споруд Ткачук  П.В. 
(кваліфікаційний сертифікат  серія АЕ № 003732, виданий Міністерством регіонального розвитку,  
будівництва та  житлово- комунального господарства України), станом на 08 грудня 2017 року, який   
підтверджує  можливість доступу  для осіб з інвалідністю та  інших мало мобільних груп населення  
до нежитлових приміщень  за адресою: м. Київ,  вул. Г.Андрющенка 4 (літера Б) відповідно до норм  
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та правил  зазначених в ДБН В .2.2-17:2006  « Доступність  будівель і споруд для  мало мобільних 
груп населення», у яких здійснюється  обслуговування клієнтів (споживачів) Товариства.  
2.7.Товариство розміщує  інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та 
інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття клієнтом 
(споживачем). Інформація розміщена доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем) 
місці біля входу у приміщення, де розташований офіс Товариства за адресою: 01135, м. Київ, 
Г.Андрющенка 4 ( літера Б). 
2.8. Товариство  надає    інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного 
реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ Положення № 41.  
Товариство має шість відокремлених підрозділів: 
Одеська філія  Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” 
Місцезнаходження : м. Одеса - 65104, вул. Ільфа та Петрова, 18 
Харківська філія  Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” 
Місцезнаходження : м. Харків - 61166, проспект Науки, 40 
Представництво Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” в м. Ужгород 
Місцезнаходження : м. Ужгород – 880005, Православна набережна, 11 
Представництво Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” в м. Дніпро 
Місцезнаходження : , м. Дніпро - 49600, вул. Воскресенська, 3 
Представництво Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” в м. Ірпінь 
Київської обл. 
Місцезнаходження : м. Ірпінь - 08200,вул. Тургенєвська, 81, офіс 34 
Представництво Приватного акціонерного товариства „Військово-страхова компанія” в мЛьвів 
Місцезнаходження : м. Львів - 79014 , вул. Сахарова, 29, кв. 14 
Інформація розміщена в ЄДР та на сайті компанії http://www.vsk.com.ua 
2.9. Товариство забезпечує  зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних засобів 
безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну 
охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених 
Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.  
Товариство  здійснює готівкові розрахунки в спеціально обладнаному приміщенні для здійснення 
готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових 
документів. Офіс Товариства забезпечений цілодобовою охороною.  
2.10. Товариство  дотримується  обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, а саме :«Фінансова установа 
зобов’язана дотримуватися обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.», 
та  розділом 2 Положення № 1515.  
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913. Товариство   надає     виключно 
послуги   з страхування відповідно до отриманих ліцензій. 
 2.11. Товариство дотримується  затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових 
послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону про фінпослуги, 
статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, та укладає договори з надання фінансових послуг 
виключно відповідно до таких правил. 
Товариство надає послуги:  
з добровільних видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з  правилами 
страхування, затвердженими Товариством та зареєстрованими в Національній Комісії, що  
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
послуги  
з обов’язкових видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з  умовами 
страхування, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 
2.12.В   договорах Товариства  про надання фінансових послуг обов'язково є посилання на внутрішні 
правила надання фінансових послуг . 
У всіх договорах Товариства  про надання послуг:  
з добровільних видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії,  є посилання на 
правила страхування, що затверджені Товариством та зареєстровані в Національній Комісії, що  
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
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з обов’язкових видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, є посилання на 
відповідні постанови Кабінету Міністрів України, якими визначено умови обов’язкового виду 
страхування. 
 2.13.Товариством не надаються послуги споживчого кредитування. Товариством надаються 
послуги з добровільних видів страхування, на які отримані відповідні ліцензії, згідно з 
правилами, які затверджено Товариством та зареєстровано в Національній Комісії, що  здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, чи умовам провадження обов’язкового 
виду страхування, визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 
Розгляд вимог законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності страховика: 
2.14. Політика перестрахування Товариства  відповідає  встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. 
прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового 
страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію;  
2.15. Товариство здійснює обов'язкове страхування виключно за умови отримання ліцензії на 
відповідне обов’язкове страхування з дотримання порядків, визначених Кабінетом Міністрів 
України, у т.ч. Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 1535 (676), якщо інше не визначено 
законом.  
2.16. Товариство не має ліцензії на страхування життя. 
2.17.Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів. 
2.18. Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора 
ядерної установки. 
 2.19. Розкриття інформації Товариства   у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома 
вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу. 
Основні відомості про  Приватне акціонерне товариство „Військово-страхова компанія” 
Найменування суб’єкта перевірки Приватне акціонерне товариство “Військово-страхова 

компанія” (скорочено АТ “ВСК”) – попереднє найменування - 
Закрите акціонерне товариство“Військово-страхова компанія”   

Код ЄДРПОУ 31304718 
дата проведення державної реєстрації  
серія та бланковий № свідоцтва про державну 
реєстрацію (перереєстрацію), 
дата заміни свідоцтва 
номер запису про заміну свідоцтва у зв’язку із 
зміною місцезнаходження юридичної особи 

29 січня 2001 року 
 
А01  №625229 
01 квітня 2010 року 
 
1 074 105 0014 029799 

Орган що видав свідоцтво Державний реєстратор у Шевченківській районній у м. Києві 
державній адміністрації Лінцова Вєроніка Юріївна  

Місцезнаходження: 01135, м. Київ, Г.Андрющенка 4 ( літера Б) 
Факс 
Телефони, електронна адреса для зв’язку 

044-230-48-13 
044-230-48-17 
vsk@vsk.com.ua 

Поточний рахунок 26502015097001 
МФО 300346 
Назва банку ПАТ  „ АЛЬФА -Банк” 
Види діяльності за КВЕД 65.12. Інші послуги у сфері страхування 
Кількість філій 2 ( Харківська філія, Одеська філія) 
Кількість представництв 4 (в м. Ужгород , Львів, Ірпінь Київської обл. та м. Дніпро) 
Кількість акціонерів 3 
Кількість працюючих 38 
Остання публікація фінансової звітності Тижневик “ Україна Бізнес Ревю ” № 17-18/2 від 25.04.2017 

року, тираж 30 тис. примірників 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 23.03.2017 року 
Найменування, місцезнаходження, телефон, 
ліцезія: 
 Депозитарія 
  

Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій 
України», 04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 17/8, 
 т. (044) 591-04-40,  Свідотство про державну реєстрацію Серія 
А01 №795373 Дата проведення державної реєстрації 
17.05.1999р, номер запису 1 074 105 0016 010655 
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Відповідальні особи за фінансово-
господарську діяльність 
 

Голова Правління Ткачов Володимир Васильович з 11.03.02р. 
(Протокол зборів акціонерів  № 4 від 11.03.02р.). до кінця 
періоду, що перевірявся. 
Головний бухгалтер  Кондратьєва Л.А.: з   01.02.01р.  (наказ 
№ 1-к від 01.02.01р.  – сумісництвом; наказ № 4-к від 
02.04.01р.  – на постійній основі) до кінця періоду, що 
перевірявся. 

 
АТ “ВСК”  зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг  України від 24.06.2004 №1224, Свідоцтво про реєстрацію 
фінансової установи серії СТ №31 від 18.05.2010, реєстраційний номер 11100439, дата прийняття та 
номер рішення про переоформлення свідоцтва 18.05.2010 №1132-ПС. 
Страхові та перестрахувальні операції за період, що перевірявся, здійснювалися на підставі ліцензій 
на здійснення страхової діяльності, виданих Товариству Національною комісією, що здійснює 
державне  регулювання у сфері фінансових послуг: 
 

:Вид  страхової діяльності Серія, № та дата 
видачі ліцензії 

 
Строк дії 
ліцензії 

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

 АВ № 528831 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування фінансових ризиків  

АВ № 528832 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р. 
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування  відповідальності власників повітряного  транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

АВ № 528833 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р. 
безстроковий 
 

У формі добровільного: 
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім 
цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного транспорту, 
відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника))  

АВ № 528834 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р. 
безстроковий 
 

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

АВ № 528835 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування повітряного  транспорту     

 АВ № 528836 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010 .  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування наземного транспорту      (крім залізничного) 

АВ № 528837 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 

 АВ № 528838 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 
 

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

АВ № 528839 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 
 

У формі добровільного: 
Страхування медичних витрат 

АВ № 528840 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування від  вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

АВ № 528841 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р. 
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування здоров’я на випадок хвороби 

АВ № 528842 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування від  нещасних випадків  

АВ № 528843 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р. 
безстроковий 
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У формі добровільного : 
Страхування  відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

АВ № 528829 
від 13.05.2010р. 

 
з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та 
інших видів водного транспорту)  

АВ № 528830 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі добровільного: 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)  

АВ №594196  
від 28.12.2011р. 

з 15.12.2011р.  
безстроковий 

У формі обов’язкового : 
Особисте страхування  від нещасних випадків на транспорті 

АВ № 528827 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі обов’язкового : 
Особисте страхування  працівників відомчої (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях , що фінансуються з 
Державного бюджету України) та  сільської пожежної охорони і 
членів добровільних пожежних дружин (команд) 

АВ № 528822 
від 13.05.2010р. 
 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 
 
 

У формі обов’язкового : 
Авіаційне страхування цивільної авіації 

АВ № 528828 
від 13.05.2010р. 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі обов’язкового : 
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних вантажів 

АВ № 528825 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 

У формі обов’язкового : 
Страхування цивільної  відповідальності громадян України, що 
мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за 
шкоду , яка може бути заподіяна третій особі або її майну 
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї  

АВ № 528826 
від 13.05.2010р 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 
 

У формі обов’язкового: 
Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання 
за шкоду,яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 
об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебеспечні об’єкти та об’єкти , господарська 
діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та 
санітарно-епідеміологічного характеру  

АВ №528823 
від 13.05.2010 р. 

з 13.05.2010р.  
безстроковий 
 

 
Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2017р., 
Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ). 
РОЗКРИТТЯ  ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО АКТИВІВ ТОВАРИСТВА 
Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2017 року включають:                                                                                                                      
тис.грн. На 31.12.2017 р. 
Всього: грошові кошти та їх еквіваленти: 13182 
Назва фінансової установи Сума Рейтинг 
Поточні рахунки у банках, т.ч.   1069  
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 741 ua AАА 
ПАТ "ДІВІ БАНК" 192 ua A 
АТ "ОЩАДБАНК" 28 ua AА 
ПАТ "Креді Агріколь Банк" 12 ua A+ 
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  22 ua AА 
АТ "Сбербанк Росії"  14 ua AА+ 
АБ "УКРГАЗБАНК"   50 ua AА+ 
АТ "УкрСиббанк" 10 ua AАА 
Депозитні рахунки у банках, т.ч.   12112  
АТ "ОЩАДБАНК" 2000 ua AА 
АБ "УКРГАЗБАНК" 6012 ua AА+ 
АТ "УкрСиббанк" 1500 ua AАА 
ПАТ "АЛЬФА-БАНК" 1600 ua AАА 
ПАТ "Креді Агріколь Банк" 1000 ua AАА 
готівка у касі 1  
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Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік, що входить до звітності загального призначення та до 
звітних даних страховика  складено  прямим  методом.  
Дебіторська заборгованість  
Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2017 року включає: 
Заборгованість,    тис.грн. На 31.12.2017р. тис. грн. 
за продукцію, товари, роботи, послуги 22864 
за виданими авансами 91 
за  розрахунками із нарахованих доходів 214 
Інша поточна дебіторська заборгованість 593 
Інвестиції, наявні для  продажу 
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за справедливою вартістю, станом на 
31.12.2017 року представлені у звіті по фінансовий стан  у розділі «Інші фінансові інвестиції»: 

               
Вид ЦБ 

Найменування 
емітента ЦБ 

Кількіст
ь акцій, 

шт. 

Вартість, відображена в 
Балансі   

1 шт.,     грн. 

Вартість акцій,   
відображена в 

Балансі  тис. грн. 
акції 

прості 
ПАТ "Укртелеком" 
 45461 0,25 11 

 ВСЬОГО: Х Х 11 
Вартість фінансових інвестицій відображена в Балансі (Звіті про фінансовий стан), яку управлінський 
персонал вважає справедливою 
Частки перестраховиків у страхових резервах 
Частка перестраховиків у сформованих страхових резервах  станом на 31.12.2017р.  

тис. грн. 
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій 22421 
Частка перестраховиків в резервах збитків 224 
Всього 22645 
Основні засоби і нематеріальні активи 
Основні засоби на 31 грудня 2017 року представлені  таким чином: 
 Будівлі, 

споруди, 
тис.грн.  

Офісне 
обладнання, 
інструменти 
та інші ОЗ 
 тис.грн. 

Автотранспорт, 
тис.грн. 

Нематеріальні 
активи, 
тис.грн. 

Разом, 
тис.грн. 

Первісна вартість на  
01.01.2017р. 

18705 582 5309 382 24978 

Надходження/поліпшення  159 452  611 
дооцінка      
Вибуття  55 3016  3071 
Накопичений знос на  
31.12.2017 р. 

1821 452 889  3162 

Вартість, відображена в 
Балансі на 31.12.2017 р. 

16884 234 1856 382 19356 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  
Зобов’язання  
Станом на 31.12.2017 р. Товариство не має довгострокових  зобов’язань за кредитами. 
Поточні зобов’язання  Товариства представлені за теперішньою вартістю та  включають: 
 31.12.2017 р. (тис.грн) 
Поточна кредиторська заборгованість за   
розрахунками з бюджетом 902 
за  авансами одержаними 401 
за страховою діяльністю 19298 
Поточні забезпечення 84 
Інші поточні зобов’язання  16 
Розкриття інформації щодо страхових зобов’язань (страхові резерви) 
Технічні резерви, сформовані станом на 31.12.2017 р. тис.грн. 



Аудиторська фірма “Аудит-Стандарт” Свідоцтво АПУ № 3345 
 

Резерви незароблених премій 28848 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків 1560 
Всього: 30408 
Сформовані страхові  резерви  є розрахунковою  оцінкою страхових зобов’язань Товариства на 
31.12.2017 р. у відповідності з вимогами Закону України «Про страхування», Методикою формування 
страхових резервів із видів страхування, інших ніж страхування життя, затвердженими 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. 
№3104 зі змінами та доповненнями, та обліковою політикою товариства. Розрахунок резервів 
незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснювався за 
методом 1/4 за всіма видами страхування з використанням  100% загальної суми надходжень 
страхових премій.  Резерв заявлених, але не врегулюваних виплат, розраховується Товариством 
виходячи з отриманих вимог щодо  виплат за страховими виплатами, що надійшли на звітну дату  від  
страхувальників (перестрахувальників). 
Тестування адекватності страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 р. проведено 
актуарієм ТОВ  «Дослідницький центр  «ЕВКЛІД» Редька Антоніна Вікторівна ( Свідотство 
НКРРФПУ № 03-018 від 31.01.17 року ), за результатами якого систематичних недоліків та/або 
невідповідностей МСФЗ прийнятою Товариством методології формування страхових резервів не 
виявлено. 
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
Станом на 31.12.2017 року  власний капітал Товариства має  наступну структуру: 
 тис.грн. 
Статутний капітал 8040 
Капітал у дооцінках 7472 
Додатковий капітал   
Резервний капітал  2191 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 10274 
Всього власного капіталу 27977 
 Статутний капітал 
Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів АТ„ВСК” від 15.01.2018 р. №147755зв, 
наданого депозитарієм Публічним акціонерним товариством "Національний депозитарій України", 
станом на 31.12.2017 р. акціями Товариства володіють наступні особи: 

Акціонер Місцезнаходження Загальна 
кількість 
ЦП 

Частка у 
статутному 
фонді, % 

Громадянка України  
Кукіна Олена Миколаївна 

03057,м.Київ,вул.Костянтинівська,б.2
4,кв.9 

760 47,2637 

Громадянин України  
Ткачов Володимир Васильович 

01135,м. Київ,вул.Павлівська,буд. 18, 
кв.43 

760 47,2637 

Громадянин України  
Михайліченко Григорій Миколайович 

01054,  
м. Київ, вул.Воровського,буд.51,кв. 9 

88 5,4726 

ВСЬОГО Х 1608 100 
Станом на 31.12.2017 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного фонду (капіталу) АТ “ВСК”  у 
сумі 8 040 тис. грн.  у повному обсязі відповідає розміру, визначеному Статутом АТ „ВСК”,  в новій 
редакції, яка була затверджена Загальними зборами акціонерів (Протокол №27 від 23.03.2017 р.) та 
зареєстрована 29.03.2017 року держаним реєстратором у Шевченківській  районній у м. Києві 
державній адміністрації Сотниковою Т.О. за номером запису 1 074 105 0041 029799, та яка є чинною 
станом на 31.12.2017 р., що складає 240 тис. євро (за обмінним курсом гривні до іноземних валют, 
встановленим Національним банком України) і узгоджується із частиною 8 п. 1.1 Ліцензійних умов 
провадження страхової діяльності, затверджених Розпорядженням Дерфінпослуг від 28.08.2003 р. 
№40, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 р. за № 805/8126. 
Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2017 р. складається з 
1608 простих акцій  номінальною вартістю 5000 грн. за акцію. 
Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення капіталу. 
Резервний капітал  
Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 3 500 000.00 гривень згідно  п.6.5 
Статуту. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 



Аудиторська фірма “Аудит-Стандарт” Свідоцтво АПУ № 3345 
 

Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру 
резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5%  чистого  прибутку 
Товариства за рік. 
Резервний капітал і рух резервного капіталу станом на 31 грудня 2017 року представлені наступним 
чином: 

тис.грн. На 31.12.2016р Зміни протягом року На 31.12.2017 р 
Резервний капітал 2039 +152 2191 

  Капітал у дооцінках 
Капітал у дооцінках у сумі 7472 тис. грн. сформовано в результаті дооцінки основних засобів, що 
проводилась у попередніх  звітних періодах.  
Капітал у дооцінках і рух капіталу у дооцінках станом на 31 грудня 2017 року представлені 
наступним чином: 

тис.грн. На 31.12.2016 р. Зміни протягом року На 31.12.2017 р. 
Додатковий капітал  7728 -256 7472 

 Нерозподілений прибуток 
Станом на 31.12.2017 р. Товариство  має нерозподілений прибуток у розмірі 10274 тис. грн. 
Розкриття інформації про фінансові результати  за 2017 рік  
Розкриття інформації щодо доходів 
Структура доходів  за 2017 рік наступна: 

ДОХОДИ За 2017 рік  
 тис. грн.  

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), в т.ч. 29477 
Премії від надання послуг із страхування, інших ніж страхування життя, в т.ч. 81535 
Премії, передані у перестрахування 57348 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума -864 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 4426 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 225 
Інші операційні доходи 5057 
Інші доходи, в.т.ч.: 1341 
доходи від   реалізації необоротних активів 320 
дохід від  реалізації фінансових інвестицій 1021 
Загальна сума  доходів  за 2017 рік  становить 36100 тис. грн. 
Розкриття інформації щодо витрат  
Структура витрат товариства у 2017  році  наступна: 

ВИДАТКИ За 2017 рік 
 тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції 1406 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 367 
Адміністративні видатки, в т.ч.: 8793 
Витрати на оплату праці 1936 
Відрахування на соціальні заходи 362 
Амортизація 704 
Витрати на збут 7653 
Інші операційні витрати 2765 
Фінансові витрати  
Інші витрати, в т.ч.: 1027 
Придбання  фінансових інвестицій 1027 
Загальна сума витрат, понесених в 2017 році, становить 22011 тис. грн 
Витрати з податку на прибуток  протягом 2017 року: 

    Податок на прибуток: За 2017 рік   тис. грн.  
від звичайної діяльності, в т.ч.: 4673 

від страхової діяльності 2446 
 

Чистий прибуток (збиток) За 2017 рік тис. грн.  
 9416 
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 Загальна сума нерозподіленого прибутку на 31.12.2017 року складає 10274 тис. грн. 
  У  2017 році частина прибутку 2016 року у сумі 1800 тис. грн. направлена виплату дивідендів  та у 
сумі 152 тис. грн. було направлено до резервного капіталу    згідно з рішенням    Загальних зборів 
акціонерів (Протокол №27  від 23.03.2017 року). 
  Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів. 
Звіт про рух грошових коштів АТ «ВСК»   складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових 
коштів». 
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити 
спроможність  генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта 
господарювання у використанні цих грошових потоків. 
У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквіваленти включають отримані страхові 
платежі, відсотки за розміщення депозитів, інше. Звіт про рух грошових коштів складається прямим 
методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 
валових витрат грошових коштів.  
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, 
та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для 
погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо 
використання. Залишок грошових коштів  станом  на 31.12.2017 року на рахунках у банках складає 
13181  тис. грн.  
Розкриття інформації в Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі). 
Протягом 2017 року відбулись зміни у власному капіталі,  що призвели до  збільшення     власного 
капіталу, а саме:  
Власний   капітал   у 2017   році збільшено  на 7360 тис. грн.  у порівнянні з 2016 р та   складає 
27 977 тис. грн. а саме:  
ЗМЕНШЕНО: 
Капіталу у дооцінках  на - 256 тис. грн. (нарахування амортизації на  суму дооцінки необоротних 
активів - 49 тис. грн., списання 207 тис грн. дооцінки необоротних активів у зв'язку з продажем  цих 
необоротних активів ) 
ЗБІЛЬШЕНО: 
Нерозподілений прибуток на 7 464  тис. грн. 
Резервний капітал на  152 тис. грн. 
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 27977 тис. грн. та перевищує  на 19937,0  тис. грн.  
зареєстрований статутний капітал, який складає 8040 тис. грн. 
Аналіз фінансового стану Товариства 
На підставі  даних фінансових звітів  проведено розрахунок окремих  показників фінансового стану  
АТ «ВСК» 

                                                   Показники фінансового стану   

Показник Формула розрахунку 
Значення  показника 

Нормативні 
значення 

31.12.2016 31.12.2017 
1 2 3 4 5 

Коефіцієнт ліквідності Ф1 (р1160+р1165) / Ф1 
(р1695-р1665-р1660) 0,66 0,64 

не менше 
1.0 – 2.0 

Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності Ф1 р1165 / Ф1 р1695 0,60 0,64 

не менше 
0.2 – 0.25 

Коефіцієнт покриття Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 
(р1695-р1665-р1660) 2,69 2,89 

не менше 
 0.7 – 0.8 

Коефіцієнт загальної 
ліквідності  

Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 
(р1595-р1520-р1525 + 
р1695-р1665-р1660) 

1,02 1,17 
не менше 
1.0 – 2.0 

Коефіцієнт фінансової 
стійкості (платоспроможності, 
автономії) 

Ф1 р1495 / Ф1 р1300 0,29 0,35 
не менше 

 0.5 
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Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану, 
можемо зробити висновок, що, в цілому, станом  на 31 грудня 2017 року фінансовий стан Товариства 
задовільний, однак Товариство має звернути увагу на збільшення розміру власного капіталу.   
Розкриття інформації про зв'язані сторони 
У відповідності з МСБО 24 «Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін» зв’язаними сторонами 
вважаються: 

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб; 
- підприємства та фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над 

підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі родичі такої фізичної 
особи. 
Товариство визначає перелік зв’язаних сторін, враховуючи сутність відносин, а не лише юридичну 
форму. 

Перелік пов’язаних сторін Статус 
Ткачов В.В. 
Михайліченко Г.М  

асоційована особа 

Ткачов В.В. 
Кукіна О.М. 
Михайличенко Г.М. 

Акціонер 

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

Наглядова Рада 

Ткачов В.В. 
Кондратьєва Л.А. 
Маньковський А.О. 

Правління 

Щодо визначення сутності операцій зі зв’язаними сторонами, Товариство в управлінському обліку 
відокремлювало операції, що здійснювалися  зі зв’язаними  сторонами. 
Суми операцій по балансових статтях з пов’язаними особами  за 2017 рік: 

Операції тис грн. 
Страхові премії - 
Страхові виплати - 
Оплата праці 851 
Оренда  необоротних активів 120 

Оцінка активів або зобов’язань в операціях зв’язаних сторін здійснювалася за методом порівнюваної 
неконтрольованої ціни, при якому застосовується ціна, яка визначається на аналогічну продукцію 
(послуги), що реалізуються не зв’язаному з продавцем покупцеві за звичайних умов діяльності. 
Розкриття інформації  щодо адекватності організації та проведення    внутрішнього аудиту 
(контролю) Приватного акціонерного товариства «Військово-страхова компанія»  
Відповідно до вимог статті 15-1 Закону України Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства 
«Військово-страхова компанія» від 03.01.2013 року (Протокол  №01/01/2013 від 03.01.2013 року) 
створено Відділ внутрішнього аудиту (контролю) керівником якого є Начальник відділу 
внутрішнього аудиту (контролю), який виконує обов’язки аудитора. 
Аудитор, керується Положенням про проведення внутрішнього аудиту (контролю), затвердженим 
рішенням Наглядової ради від 03.01.2013 року. 
Обов’язки аудитора: 
1)    нагляд за поточною діяльністю АТ «ВСК»; 
2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління АТ «ВСК»; 
3)   перевірка результатів поточної фінансової діяльності АТ «ВСК; 
4)  аналіз інформації про діяльність АТ «ВСК, професійну діяльність його працівників, випадки 
перевищення повноважень посадовими особами АТ «ВСК». 
Протягом  2017 року в АТ «ВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у 
своєму складі 1 аудитора.  Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами  складено звіт з 
рекомендаціями, які були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими 
термінами.  
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Розкриття інформації  щодо управління ризиками Приватного акціонерного товариства 
«Військово-страхова компанія»  
Відповідно до затверджених Розпорядженням  Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг  № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо  організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика,  рішенням    Наглядової ради 
Товариства (протокол № 04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління ризиками 
Товариства.  
Наказом Товариства від 01.10.2016 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків в  
Товаристві, який здійснює:  
- виявлення, визначення, оцінку ризиків; 
- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю 
за ризиками; 
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків; 
- надання рекомендацій Правлінню Товариства, щодо врегулювання ризиків; 
- надання звітів Правлінню Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, 
необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками; 
- проведення стрес-тестування; 
- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками. 
Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, інтегрує процеси контролю та 
управління елементами ризиків за окремими одиницями та разом із керівництвом Товариства 
координує роботу по впровадженню заходів щодо зменшення загального рівня ризиків, забезпечення 
дотримання прийнятих меж ризиків, визначення необхідного рівню капіталу, в разі необхідності – 
внесення змін до стратегії управління ризиками. 
Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, взаємодіє з Правлінням  з питань 
порядку та поточного стану оцінки ризиків, організації процесів та процедур ризик-менеджменту, 
виходячи із передбачених стратегією функцій. Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки 
ризиків, звітує перед Правлінням щодо оцінки основних загроз порушення допустимих мір ризику; 
оцінки рівня фінансової стабільності та загального кількісного обсягу прийнятих ризиків; надає 
Правлінню своєчасні, змістовні, точні і повні звіти щодо реалізації стратегії діяльності Товариства та 
управління значними ризиками. 
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства 
Ми проаналізували інформацію щодо  наявності подій після дати балансу, які не знайшли 
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 
Товариства. Фактів таких подій не встановлено.  
В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» 
аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після 
дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних 
аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про 
факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал .  
Судові розгляди та рішення 
Станом на 31.12.2017 Товариство не має  судових розглядів.  
Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій 
регуляторних органів відсутня. 
Припущення про безперервність діяльності 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 
Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю 
наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не 
обмежуючись цим періодом. 
Звертаємо увагу на те, що в Україні існує невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку 
внутрішньої економічної політики, нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не 
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маємо змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, 
результати діяльності та економічні перспективи  Товариства. 
Розкриття  інформації щодо нормативних показників страховика. 
Відповідність облікової політики страховика вимогам законодавства про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності 
Основні принципи організації обліку  Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з 
урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Положенням про облікову політику, 
яке затверджене Наказом № 03/2012 від 06.01.2012р. із доповненнями. Протягом звітного 2017 року  
Товариство  дотримувалась принципу незмінності облікової політики. Свою діяльність Товариство 
здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства,  на підставі  отриманих  відповідних 
ліцензій на право здійснювати страхову діяльність. Протягом 2017 року Товариство проводило 
господарську діяльність виключно  у відповідності до виданих уповноваженим органом  ліцензій, а 
також  здійснювало фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та 
їх управління. 
Перевищення вартості чистих активів Товариства над зареєстрованим розміром статутного 
капіталу  
Станом на 31.12.2017 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного фонду (капіталу) АТ „ВСК” у 
сумі 8 040 тис. грн.  у повному обсязі відповідає розміру, визначеному Статутом АТ „ВСК”,  в новій 
редакції, яка була затверджена Загальними зборами акціонерів (Протокол №27 від 23.03.2017 р.) та 
зареєстрована 29.03.2017 року держаним реєстратором у Шевченківській  районній у м. Києві 
державній адміністрації Сотниковою Т.О. за номером запису 1 074 105 0041 029799, та яка є чинною 
станом на 31.12.2017 р. Статутний капітал сплачено в повному обсязі виключно грошовими коштами.   
Заборгованість зі сплати внесків до статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2017 року 
відсутня. 
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних 
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 
«Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо після закінчення другого та 
кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від 
статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та 
зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів 
стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством, 
товариство підлягає ліквідації». 
Станом на 31.12.2017 р. чисті активи Приватного акціонерного товариства «Військово-страхова 
компанія»  складають: 

1. АКТИВИ тис. грн. 
1.2 Необоротні актив 19367 
1.3 Оборотні активи 59719 
1.4 Усього активів 79086 
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  
2.1 Довгострокові зобов’язання  та забезпечення 30408 
2.2 Поточні зобов’язання 20617 
2.3 Забезпечення наступних виплат і платежів 84 
2.4 Усього зобов’язань 51109 
3. ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.6 – рядок 2.5) 27977 
4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, у тому числі: 8040 
4.1 Неоплачений капітал - 
4.2 Вилучений капітал - 
5.  Відвернення (рядок 3 – рядок 4) 19937 

Таким чином, станом на 31.12.2017 р. чисті активи Приватного акціонерного товариства «Військово-
страхова компанія»  дорівнюють 27977 тис. грн., що перевищує розмір статутного капіталу 
товариства на  19937 тис. грн., тобто відповідає вимогам чинного законодавства.   
Розкриття інформації щодо умов забезпечення платоспроможності 
Станом на 31.12.2017 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного фонду (капіталу) АТ „ВСК” у 
сумі 8 040 тис. грн.  у повному обсязі відповідає розміру, визначеному Статутом АТ „ВСК”,  в новій 
редакції, яка була затверджена Загальними зборами акціонерів (Протокол №27 від 23.03.2017 р.) та 
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зареєстрована 29.03.2017 року держаним реєстратором у Шевченківській  районній у м. Києві 
державній адміністрації Сотниковою Т.О. за номером запису 1 074 105 0041 029799, та яка є чинною 
станом на 31.12.2017 р., що складає 240 тис. євро (за обмінним курсом гривні до іноземних валют, 
встановленим Національним банком України) і узгоджується із частиною 8 п. 1.1 Ліцензійних умов 
провадження страхової діяльності, затверджених Розпорядженням Дерфінпослуг від 28.08.2003р.  
№ 40, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.09.2003 за № 805/8126. 
Товариство протягом періоду, що перевірявся, дотримувалось вимог статті 30 Закону України «Про 
страхування» щодо укладання договору перестрахування у разі, коли страхова сума за окремим 
об’єктом  договору страхування перевищувала 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і 
сформованих вільних резервів та страхових резервів. 
Перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності станом на 31.12.2017р. 
Показник фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) АТ “ВСК», визначений відповідно 
до вимог статті 30 Закону України „Про страхування”, станом на 31.12.2017 р. становить 27595 тис. 
грн.  
Більший із показників нормативного запасу платоспроможності АТ “ВСК» , визначений відповідно 
до вимог статті 30 Закону України „Про страхування”, станом на 31.12.2017 р. становить 9515 тис. 
грн. 
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності, визначена Товариством станом на 31.12.2017 р., склала 18080 тис. грн., 
що становить 540 тис. євро (за обмінним курсом гривні до іноземних валют, встановленим 
Національним банком України)/.  
Розкриття  інформації щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) 
страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до 
достатності формування резервів збитків станом на 31.12.2017р. 
Товариством  розроблено положення  щодо  порядку реєстрації та обліку договорів страхування  і 
вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації договорів страхування 
(перестрахування) відповідає чинним нормативним актам – здійснюється в електроному вигляді з 
фіксуванням основних показників умов договорів по видам страхування.  Журнал обліку договорів 
страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді, сторінки прошиті, пронумеровані 
та скріплені  печаткою. Журнал заяв про настання страхового випадку ведеться належним чином.  
При укладанні договорів страхування Товариство дотримується вимог  статті 16 Закону України 
«Про страхування».  
Розкриття  інформації щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності 
сформованих страхових резервів станом на 31.12.2017 р. відповідно до вимог законодавства 
Формування страхових резервів за договорами страхування та перестрахування та розміщення 
технічних резервів відбувалося у відповідності з Методикою формування страхових резервів із видів 
страхування, інших ніж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. №3104 зі змінами та доповненнями 
та Положенням про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості 
активів страховика, затвердженим Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 23.02.2016 р, №396. 
Сформовані страхові  резерви  є розрахунковою  оцінкою страхових зобов’язань Товариства на 
31.12.2017 р. у відповідності з вимогами Закону України «Про страхування», Методикою формування 
страхових резервів із видів страхування, інших ніж страхування життя, затвердженими 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004р. 
№3104 зі змінами та доповненнями та обліковою політикою Товариства. Розрахунок резервів 
незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснювався за 
методом 1/4 за всіма видами страхування з використанням  100% загальної суми надходжень 
страхових премій.  Резерв заявлених, але не врегульованих виплат, розраховується Товариством 
виходячи з отриманих вимог щодо  виплат за страховими виплатами, що надійшли на звітну дату  від  
страхувальників (перестрахувальників). 
Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду складає  30408 тис. грн 
 
 
 



Аудиторська фірма “Аудит-Стандарт” Свідоцтво АПУ № 3345 
 

 Структура сформованих страхових резервів Товариства  станом  на 31.12.2017 наступна: 
 

 Технічні резерви, сформовані  
станом на 31.12.2017р. тис. грн 

Резерви незароблених премій  28848 
Величина технічних резервів інших, ніж резерви 
незароблених премій у тому числі: 

1560 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків  1560 
Всього технічних резервів: 30408 
Частка перестраховиків у резервах незароблених премій 22421 
Частка перестраховиків у резервах збитків 224 
Всього частка перестраховиків  у технічних резервах 22645 
Тестування адекватності страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017р. проведено 
актуарієм ТОВ  «Дослідницький центр  «ЕВКЛІД» Редька Антоніна Вікторівна ( Свідоцтво 
НКРРФПУ № 03-018 від 31.01.17 року), за результатами якого систематичних недоліків та/або 
невідповідностей МСФЗ прийнятою Товариством методології формування страхових резервів не 
виявлено. 
Розкриття  інформації щодо дотримання страховиком нормативів достатності та 
диверсифікованості активів станом на 31.12.2017р. 
Для представлення страхових резервів, що сформовані в обсязі  30408 тис. грн. АТ “ВСК» може  
використовувати наступні із визначених статтею 31 Закону України “Про страхування” категорії 
активів: 
 
Дозволені категорії активів Всього на 

31.12.2017 р.,  
тис.грн 

У тому числі  ті,  якими 
представлено з урахуванням  
нормативно-правових актів, 
тис.грн. 

Всього активів для представлення страхових резервів 52722,5 34181,0 
грошові кошти на поточних рахунках 1069,4 1069,0 
у тому числі    в іноземній  валюті 10,9 10,9 
банківські вклади  (депозити) 12111,4 12111,0 
у тому числі    в іноземній  валюті 2711,4 2711,0 
нерухоме майно 16884,4 6000,0 
акції 11,4 - 
права вимоги до перестраховиків 22644,9 15000,0 
у тому числі  до перестраховиків - нерезидентів 3384,3 - 
готівка в касі 1,00 1,0 
Станом на 31.12.2017 р. Товариство забезпечило виконання вимог розділу III Положення про 
обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, 
затвердженого розпорядженням  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг від 23.02.2016 р, №396, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 
березня 2016 р. за N 417/28547 
Наявний гарантійний фонд АТ “ВСК»  визначений відповідно до норм статті 30 Закону України “Про 
страхування”, станом на 31.12.2017 р. складає  12465 тис. грн. 
Оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та перестрахових 
зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської 
заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика станом 
на 31.12.2017р. 
Товариство здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій. Товариство має достатньо 
коштів для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань. Товариство 
не має простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості.  
Для зниження  ризиків відповідальності за договорами страхування  та дотримання вимого Закону 
України «Про страхування» Товариством укладалися договори перестрахування з вітчизняними та 
іноземними перестраховиками.  
Загальна сума часток страхових платежів, які нараховано перестраховикам за результатами 
господарської діяльності в 2017 році склала 57348 тис. грн., із яких 25766 тис. грн. – 
перестраховикам-нерезидентам.  
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Здійснення операцій з перестрахування відповідало вимогам чинного законодавства. Товариством 
дотримані вимоги ст.30 Закону України “Про страхування“ щодо власного утримання, яке не 
перевищувало встановленого законом розміру страхових сум за окремим об’єктом страхування.  
Операції з перестрахування в бухгалтерському обліку відображалися з дотриманням вимог наказу 
Міністерства фінансів України №291 від 30.11.1999р. “Про затвердження Плану рахунків 
бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21.12.1999р. за №892/4185.  
Облік часток від страхових сум та страхових відшкодувань, що сплачуються перестраховиками, 
проводяться відповідно до чинного законодавства та облікової політики Товариства.  
В 2017 році Товариство  отримувало від перестраховиків 632,0 тис. грн. часток  страхових виплат. 
Підтвердження істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом 2017 року, та 
які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг, понад 10%   
Товариство у 2017 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства»  мало значні 
правочини (10 і більше відсотків від вартості активів товариства за даними останньої річної 
фінансової звітності  7105,0 тис.грн.). Протоколом №27 від 23 березня 2017 року Річних Загальних 
зборів акціонерів  надано дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування , 
вартість яких перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, на період до дати прийняття 
черговими Річними Загальними зборами рішення. 
Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не 
менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників. 
      Товариство не має ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів, тому аудитори не висловлюють думку відносно перевищення на 
звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним 
валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників. 
 
Розділ  3.  
Інші елементи 
Основні відомості про аудиторську фірму: 
Повне найменування юридичної особи відповідно до 
установчих документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» 

Код за ЄДРПОУ: 32852960 

Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів, виданого 
Аудиторською палатою України: 

№ 3345, рішення Аудиторської палати 
України № 9 від 26.02.2004. Відповідно до 
рішення Аудиторської палати України № 
286/3 від 19 грудня 2013 року термін 
чинності Свідоцтва продовжено до 19 
грудня 2018 року. 

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити 
аудиторські перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів, виданого НКЦПФР: 

196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, 
строк дії Свідоцтва продовжено з 24 
лютого 2014 року до 19 грудня 2018 року. 

Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь 
в аудиті; номер, серія, дата видачі сертифікатів 
аудитора, виданих Аудиторською палатою України: 

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат 
аудитора № 006083, серія «А», виданий  
Аудиторською палатою України 13 квітня 
2006 року, дійсний до 13.04.2021 року). 
аудитор Кушнір В.І. (сертифікат аудитора 
серії А № 005910, виданий рішенням АПУ 
від 28.04.2005 № 148, термін дії до 
28.04.2020) 

Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне 
місце розташування: 

04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе,  
2-6/32 літера «А» 



v'

<q2>'r!r '(,Elg-z 'v,{9 6 eeH,{d6Turr<rcepd
,tuod 916g rneadag91 .'r(xaonalrs o.IoYcldorf, v&

'rar '080t0 'unr.rdq1

onuederu;

dlnm.{y'1'g L.dornvfy

:AIIItrAB I'Hnsor ra oott

a- -.-.-.-
Sf €t W AIIV oswhoEeJ .utdaQttDuS-unqtV,, owdt@ nxecdoutnpv(y


