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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правління Ткачов В.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

19.04.2018

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

31304718

Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), Київ, 
Шевченківський, 01135

(044) 230 48 13, (044) 230 48 13

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку"

Акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

www.vsk.com.ua

(адреса сторінки)

(дата)

6. Електронна поштова адреса vsk@vsk.com.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
 протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
 вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  У вiдповiдностi до вимог Рiшення Національної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку №2826 розділ ІІІ пункт 4 «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі 
види діяльності», «Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб»,
«Інформація щодо посади корпоративного секретаря», «Інформація про рейтингове агентство», 
«Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 
часток, паїв)», «Інформація про дивіденди», «Інформація про осіб, послугами яких користується 
емітент», «Опис бізнесу» не заповнена, оскільки Емітент є приватним акціонерним товариством, 
яке не здійснювало публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. 
Юридичних осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця 
«Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)» не 
заповнена.
Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких 
підлягає реєстрації, іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні 
папери, тому таблиці «Дисконтні облігації», «Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про 
інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних 
облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні папери», 
«Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про 
зобов'язання емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за 
іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.
У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про стан 
об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 
забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй.
Не заповнені розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів 
продукції",  "Інформація про собівартість реалізованої продукції" оскільки вид дiяльностi 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність

X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

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

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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емiтента не класифiкується як переробна, добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу, води тому відповідна iнформацiя не зазначається. Не заповнені таблиці 
"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів" або 
"Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 
яких є заінтересованість" оскільки такі рішення не приймались.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЛЬФА-БАНК"

300346

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АЛЬФА-БАНК"

300346

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26501015097002

26501015097002

65.12

65.12

65.12

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

Інші види страхування, крім страхування життя

Інші види страхування, крім страхування життя

4. Територія (область) м. Київ

А01 №625229

29.01.2001

8040000,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   388. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

1946

49

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ "УВСК", Голова 
правління.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду Голови Правління загальними 
зборами акціонерів, протокол №26 від 31.03.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Правління, ПрАТ 
"УВСК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 
на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Вища, Військова командна академія протиповітряної оборони

Ткачов Володимир Васильович

Голова Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

31.03.2016  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1962

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ "УВСК", головний 
бухгалтер

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. 
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін 

Вища, Одеський державний університет імені І.І. Мечникова

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

01.02.2001  до припинення повноважень8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за 
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: головний 
бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду
 на розкриття паспортних даних особа не надавала.  Посадова особа є членом Правління 
Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про 
Правління Товариства

1956

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ "УВСК",  Заступник 
Голови Правління

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду згідно протоколу№26 
загальних зборів акціонерів від 31.03.2016р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові 
злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 32. Попередні посади: 
Заступник Голови Правління. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова 
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища, Львівський національний університет

Маньковський Анатолій Олександрович

Заступник Голови Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

31.03.2016  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1957

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ «УВСК» , Голова 

Вища, Київське  вище  загальновійськове училище ім. М.В. 
Фрунзе

Кукін Андрій Федорович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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Наглядової ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2017р. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента 
не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової ради. Посадова особа не працює та не 
займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не 
надавала. Голова Наглядової ради  Кукін Андрій Федорович є представником акціонерів Ткачова 
В.В., Кукіної О.М.

28.09.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1940

57

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ "УВСК", Член Наглядової 
ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2017р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової Ради, Член Наглядової ради ПрАТ 
"УВСК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду 
на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є акціонером товариства.

Вища, Уссурійське військове автомобільне командне 
училище

Михайліченко Григорій Миколайович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.09.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1972

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ «УВСК»,  Член Наглядової
 Ради

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2017р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за 
звiтний перiод не було.  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа 
емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 16. Попередні посади: ПрАТ «УВСК», Член 
Наглядової Ради. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Член Наглядової ради Ткачов Сергій Володимирович є представником акціонерів 
Кукіної О.М., Ткачова В.В. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Вища, Дніпропетровське вище зенітно- ракетне командне 
училище,
Академія державного управління при президенті України

Ткачов Сергій Володимирович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

28.09.2017  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1983

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Державна авіаційна служба 
України, провідний спеціаліст, головний спеціаліст. Приватне акціонерне товариство «Військово-
страхова компанія», головний спеціаліст, заступник директора Департаменту страхування-
начальник відділу страхування майна та відповідальності, Директор Департаменту страхування.

Вища. Національний Авіаційний Університет

Макарчук Анна Миколаївна

Ревізор акціонерного товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

19.10.2015  3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, 
Положенням про Ревізора Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
 особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб не було. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. 
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на 
розкриття паспортних даних особа не надавала.

1980

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: ПрАТ «УВСК», Заступник 
Голови Правління зі страхування авіації - Директор департаменту страхування.

9) опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства та 
Положенням про правління. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова 
особа емітента не має. 
Попередні посади: Заступник Голови Правління зі страхування авіації - Директор департаменту 
страхування  ПрАТ «УВСК».  Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Вища, Київський Національний Економічний Університет

Гербеда Олександра Сергіївна

Перший Заступник Голови Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:

5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.03.2014  до 23.03.2017р.8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Ткачов Володимир 
Васильович

760 42,26368100000 760 0 0 0Голова Правління фізична особа

Михайліченко Григорій 
Миколайович

88 5,47263600000 88 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Маньковський Анатолій 
Олександрович

0 0,00000000000 0 0 0 0Заступник Голови 
Правління

фізична особа

Ткачов Сергій 
Володимирович

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Макарчук Анна 
Миколаївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Ревізор акціонерного 
товариства

фізична особа

Гербеда Олександра 
Сергіївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління фізична особа

Кукін Андрій Федорович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Наглядової ради фізична особа

Кондратьєва Людмила 
Анатоліївна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Усього: 848 47,73631700000 848 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Кількість за видами акцій

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

Фізична особа 1 760 47,264 760 0

Фізична особа 2 760 47,264 760 0

1520 94,528 1520 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

29.09.2017

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Загальні збори акціонерів були проведені у формі заочного голосування
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
2. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової Ради Товариства Товариства.
4. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради 
Товариства та встановлення розмірів  їх винагороди, умов цивільно-правового
договору без оплати.  
5. Обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів та цивільно-правового 
договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
6. Прийняття рішення про вступ  Приватного акціонерного товариства  “Військово-страхова 
компанія” до складу Корпорації “Науково-виробниче об’єднання “Небо України”.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: Наглядова рада.
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф., Ткачова С.В., 
Михайліченко Г.М.
2. Обрати членами Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф., Ткачова С.В., Михайліченко Г.М.
3. Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф.
4. Затвердити умови контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради 
Товариства, умови цивільно-правового договору. 
5.  Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання контрактів та  цивільно-
правового договору з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
6. Надати згоду Приватному акціонерному товариству  “Військово-страхова компанія” на вступ 
до складу Корпорації “Науково - виробниче об’єднання “Небо України”.

чергові позачергові

X
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23.03.2017

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання Лічильної комісії, затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування. 
2. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних Зборів акціонерів Товариства. 
3. Розгляд звіту Правління Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту Правління Товариства за 2016 рік. 
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками 
розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2016 рік. 
5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
 Ревізора Товариства за 2016 рік. Розгляд та затвердження висновку Ревізора Товариства за 
результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) та балансу 
Товариства за 2016 рік. 
7. Про розподіл прибутку Товариства за 2016 рік. 
8. Про внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням Статуту Товариства у 
відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства України і
 зміною складу засновників Товариства та його затвердження у новій редакції. 
9. Прийняття рішення про надання права Голові Правління Товариства підписати нову редакцію 
Статуту. 
10. Про припинення повноважень члена Правління, Першого заступника Голови Правління 
Гербеди О.С. 
11. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, 
перестрахування, якщо їх вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період 
до дати прийняття черговими річними загальними зборами рішення з цього питання. 
12. Про затвердження нової редакції положення про Представництво ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у м. 
Дніпропетровську у зв’язку зі зміною найменування представництва. 
13. Про затвердження нової редакції положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з 
приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні 
товариства». 
14. Про затвердження нової редакції положення про Загальні Збори ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЙСЬКОВО - СТРАХОВА КОМПАНІЯ” в зв’язку з 
приведенням Положення у відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні 
товариства». 
15. Прийняття рішення про створення Представництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у М. ЛЬВОВІ. 
16. Прийняття рішення про затвердження Положення про Представництво ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ” у М. ЛЬВОВІ.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до переліку 
питань порядку денного не подавалось.
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: позачергові збори не 
проводились.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Обрати Головою  загальних Зборів Голову Наглядової ради Кукіна А.Ф. , Секретарем 
загальних Зборів Начальника юридичного відділу Гарбуз Н.А. 
 Уповноважити Голову загальних Зборів Кукіна А.Ф. та Секретаря загальних Зборів Гарбуз Н.А. 
підписати протокол Загальних Зборів. 
2. Для надання роз'яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних 
із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, обрати лічильну комісію 
Загальних зборів в складі однієї особи - Заступника Директора Департаменту з продажу 

X

чергові позачергові
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страхових продуктів - Начальника відділу врегулювання збитків Департаменту з продажу 
страхових продуктів Білодід Олени Олександрівни, і обрати Білодід Олену Олександрівну 
Головою лічильної комісії. 
Голові лічильної комісії засвідчити бюлетені для голосування своїм підписом.
3. Для доповідачів встановити час виступу 10 хвилин, співдоповідачів - 5 хв., для обговорення - 3 
хв.
Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет 
обговорення.
4. Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 
2016 рік.
5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

  6. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2016 ріЗатвердити висновок Ревізора Товариства  за
 результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
7. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2016 рік.
8. Прибуток Товариства в сумі 3036 520,70 грн. розподілити таким чином:
5% від суми прибутку (151826,04 грн.) направити на  формування  резерву, відповідно п.6.5. 
Статуту.        1 800 000,00 грн. направити на виплату дивідендів акціонерам. Виплату дивідендів 
здійснити безпосередньо  акціонерам. Залишити нерозподілений прибуток 1 084 694,66 грн. 
9. Внести зміни до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням Статуту Товариства у 
відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та законодавства України і
 зміною складу засновників Товариства. Затвердити Статут у новій редакції.
10. Уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту.
11. Припинити повноваження члена Правління, Першого заступника Голови Правління Гербеди 
О.С.
12. Дозволити Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, вартість яких 
перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства, на період до дати прийняття черговими 
річними загальними зборами рішення з цього питання, гранична сукупна вартість (грошова сума, 
в межах якої  Товариство   відповідно до умов таких договорів несе відповідальність) яких не 
перевищуватиме               900 000 000 000,00 гривень (дев'ятсот мільярдів грн. 00 коп.).
13. Затвердити нову редакцію положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» у м. Дніпропетровську у зв'язку зі 
зміною найменування: замість найменування «Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» у м. Дніпропетровськ» затвердити 
найменування: «Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» у м. Дніпро».
14. Затвердити Нову редакцію Положення про Наглядову Раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
 ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» в зв'язку з приведенням Положення у 
відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
15. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні Збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» в зв'язку з приведенням Положення у 
відповідність із нормами Закону України «Про акціонерні товариства».
16. Створити Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ» У М. ЛЬВОВІ.
17. Затвердити Положення про Представництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» У М. ЛЬВОВІ.
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
06.05.2010 151/1/10 Державна комісія з цінних паперів 

та фондового ринку
5000,00 8040000,001608 100

Опис: Торгівля акціями на внутрішніх та зовнішніх ринках цінних паперів не здійснюється.
Інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах: за звітний період акції акціонерного товариства не проходили процедуру 
лістингу/делістингу. 
Додаткових випусків акцій за звітний період не відбувалось, тому інформація про мету додаткової емісії, спосіб розміщення, дострокове погашення не зазначається.

UA4000067672UA4000067672 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

18705 18705 64 64 18769 18769

259 307 0 0 259 307

5309 2745 0 0 5309 2745

323 379 0 0 323 379

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

24596 22136 64 64 24660 22200

Опис: Терміни використання за основними групами – від 3 до 100 років. Умови користування основними засобами – 
основнi засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість на кінець звітного періоду – 22136 тис.грн. 
Ступінь зносу 14,3 % Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу –3162 тис. грн. Чим зумовлені зміни у 
вартості основних засобів за звітний період – необхідність використання в операційної діяльності. Основнi засоби 
знаходяться за мiсцезнаходженням товариства та у м. Ужгороді. Первiсна вартiсть основних засобiв на початок 
звiтного перiоду становить 24596 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 22136 тис. грн. Залишкова вартiсть основних 
засобiв на початок звiтного перiоду становить 19258 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 18974 тис. грн.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

24596 22136 64 64 24660 22200

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

902

0

50207

51109

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: В "Інші зобов'язання" входять: - кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 401 тис. грн.; - поточні
 зобов’язання за розрахунками 19298 тис. грн.; - страхові резерви – 30408 тис. грн.; - поточна кредиторська 
заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 0 тис. грн.; - поточні забезпечення – 84 тис. грн.; - інші поточні 
зобов’язання за страховою діяльністю – 16 тис. грн.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

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

1 2 3
23.03.2017 23.03.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

28.09.2017 28.09.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2015 1 0

2016 1 0

2017 2 1

X

д/н

X

д/н

X

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) так

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

Чергові загальні збори були скликані та проведені

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:

д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3

0

2

0

0

0

д/н

ні

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

10Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

д/нІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

д/нІнші (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 
поставлених завдань.

д/н

2членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.

Комітети не створювались
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X

д/н

X

д/н

так, введено посаду 
ревізора

1

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства

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

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

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

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

1
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так

ні

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

ні

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

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

X

X

X

д/н

так

ні

ні

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

ні

так

так

ні

так

так

ні

так

так

ні

ні

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності

Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства

Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

д/н

так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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X

д/н

X

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому 
році?

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

ні

д/н

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох 
років?

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

д/нукажіть яким чином 
його оприлюднено:

ні

 Так 

X

X

X

X

 Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

ніЧи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 
такого відхилення протягом року.

д/н

;

;
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Звіт про корпоративне управління*

Одержання прибутку шляхом здійснення страхової діяльності

1.Ткачов Володимир Васильович – 760 простих іменних акцій або 47,2637 % загальної кількості акцій Товариства; 2. 
Кукіна Олена Миколаївна –760 простих іменних акцій або 47,2637 % загальної кількості акцій Товариства. Протягом 
2017 року склад акціонерів, власників істотної участі Товариства не змінювався. Усі власники істотної участі ПрАТ 
«УВСК» відповідають встановленим законодавством вимогам.

Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу ПрАТ «УВСК» внутрішніх правил, що призвело 
до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг немає.

Заходів впливу, застосовані  протягом  року органами  державної влади до фінансової установи,  у тому числі до 
членів  її  наглядової  ради  та  виконавчого  органу  немає.

Протягом 2017 року в ПрАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у своєму 
складі 1 аудитора. Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами складено звіт з рекомендаціями, яки були 
впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.

Фактів відчуження протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір немає.

Купівля-продаж активів протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір не 
здійснювались.

Здійснювалися операції з Головою Наглядової ради Кукіним А.Ф., пов’язані з орендою Товариством автомобіля, 
який належить на праві власності  пов'язаній  особі (вартість операцій 120 тис. грн.) 
З іншими пов'язаними особами  протягом 2017 року операції не здійснювалися (окрім виплати заробітної плати).

ПрАТ «УВСК» використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, 
щодо аудиторського висновку.

Рішенням Наглядової Ради Товариства 06 листопада 2017р. обрано зовнішнього аудитора: Товариство з обмеженою 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 
фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам 
фінансових послуг.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для 
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, 
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 
числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу,  або  про відсутність таких заходів.

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 
також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 
установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи
 чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх 
відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 
року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 
прізвище, ім'я та по батькові).

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 №09/1/2016 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.

5. Вкажіть на наявність у фінансової  установи  системи управління  ризиками  та  її ключові характеристики або про 
відсутність такої системи.
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відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» (протокол засідання Наглядової Ради №10/11/2017 від 
06.11.2017 р.), Код ЄДРПОУ: 32852960, Місцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32 літ.
«А»
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3345, видане Аудиторською палатою 
України, Рішенням Аудиторської палати України від 19 грудня 2013 року №286/3 термін чинності продовжено до 19 
грудня 2018 року. Договір №5/06/11/17 від 06.11.2017 року. Винагорода аудиту складає 55 000,00 грн.

загальний стаж аудиторської діяльності 14 років;

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
    загальний стаж аудиторської діяльності;

немає.

    перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

немає

    випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

ТОВ «Аудиторська фірма «АРНІКА» до 06.11.2017 р.
ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» з 06.11.2017

    ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;

з 2017 року.

    кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

немає

    стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, 
які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

попередній розгляд скарг здійснює відділ врегулювання Товариства, висновки надає юридичний відділ Товариства.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
    наявність механізму розгляду скарг;

Начальник юридичного відділу Гарбуз Н.А.

    прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

скарг не надходило

    стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, 
кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

У 2017 році відсутні позови  до суду стосовно надання фінансових послуг споживачам Товариством

    наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2017

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

31304718

8039100000

65.12

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Інші види страхування, крім страхування життя

Адреса, 
телефон

Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), Київ, Шевченківський, 01135, (044) 230 48 13

КОДИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 38

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

0 0

19258 18974

24596 22136

5338 3162

0 0

11 11

0 0

0 0

0 0

19651 19367

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

382 382

382 382

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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40 53

40 53

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

20211 22864

104 91

0 0

0 0

0 214

0 0

360 593

11562 13182

11560 13181

96 77

51394 59719

0 0

71045 79086

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

2 11166    Готівка

1026 01160Поточні фінансові інвестиції

17995 226451180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 2241182    резервах збитків або резервах належних виплат

17995 224211183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

8040 8040

7728 7472

0 0

0 0

0 0

2039 2191

2810 10274

0 0

0 0

0 0

0 0

31273 30408

0 0

0 0

0 0

0 0

19155 20701

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 20617 27977Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 31273 30408Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 1561 1560    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 29712 28848    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 2178 902    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 2 0    розрахунками з оплати праці

1635 2055 401Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 13807 19298Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 87 84Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 1026 16Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Дані відсутні

1700

1800

1900

0 0

0 0

71045 79086

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2018.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2017 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

0 0

29477 22282

81535 71929

57348 43773

(864) 17571

4426 11697

1406 719

27704 21270

0 0

0 0

1 (1456)

224 0

5057 4562

0 0

8793 6432

7653 6939

2765 3586

0 0

0 0

13775 7419

0 0

1341 1359

0 0

0 0

1027 3315

0 0

14089 5463

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

225 (1456)Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

367 293Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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9416 3270

0 0

615 411

1936 1520

362 247

704 420

15594 14359

19211 16957

1608 1608

1608 1608

5855,7 2033,58

5855,72 2033,58

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Дані відсутні

(4673) (2193)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

256 (234)

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

256 (234)

0 0

256 (234)

9672 3036

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2018.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2017 рік

0 0

0

0 0

2426 4214

1020 3

0

0 0

138621 51319

898 10520

2328 1543

6961 855

0

324

0 0

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

1

0

1055

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

19 93020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

0 03100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

641 4723110Відрахувань на соціальні заходи

5906 2303116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

11343135Витрачання на оплату авансів 1135

671 1021

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

977 3113150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

128001 541393190Інші витрачання

3612 86333195Чистий рух коштів від операційної діяльності

320 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Дані відсутні

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(309) (1696)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

629 16963260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

1683 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

(1683) 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

1620 69373400Чистий рух грошових коштів за звітний період

11562 46253405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

13182 115623415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2018.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про власний капітал

за 2017 рік

8040 7728

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

8040 77284095Скоригований залишок на початок року

0 (256)4110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 2039

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 2039

0 0

0 152

2810 0

0

0 0

9416 0

(1800) 0

0

0 0

0

0

0 0

2810 0

0 0

(152) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20617

0

9416

(1800)

0

0

0

0

20617

(256)

0

0 (256)4111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 (256)

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: Дані відсутні

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 (256)

8040 7472

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 152

0 2191

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

7464 0

10274 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7360

27977

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»
за 2017 рік.

Приватне акціонерне  товариство «Українська військово-страхова компанія» створено 29 січня 
2001 року. Ідентифікаційний  код 31304718. Юридична адреса (місце знаходження) 01135, 
Україна,  м. Київ,  вул. Григорія Андрющенка, будинок 4 (літера Б).

Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 29.01.2001р.за 
№ 1 070 120 0000 002379.
 Взято на облік платників податків 06.02.2001 року за № 35711 ДПІ у Шевченківському районі 
м. Києва. 

Від діяльності за КВЕД -   65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

Організаційно - правова форма компанії – 230 Акціонерне товариство.

Форма власності  - приватна.

Сформовано Статутного капіталу  станом на 31.12.2017 року - 8040 тис. грн.  Випущено акцій 
простих іменних 1608 штук. 
Форма існування -  без документарна.  Свідоцтво Державної комісії з цінних паперів та фондового
 ринку №151/1/10. 
Дата реєстрації 06.05.2010 року.
Станом на 31.12.2017 року Приватне акціонерне товариство має 22 ліцензії  Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України у тому числі :
16 ліцензій  у формі добровільного страхування 
6 ліцензій  у формі обов’язкового страхування.

Мета провадження діяльності компанії – одержання прибутку шляхом здійснення страхової  
діяльності. 
Середня кількість працівників протягом звітного періоду – 38 осіб.

Фінансова звітність компанії затверджена  Протоколом  Наглядової Ради №01/02/2018 від
 07  лютого  2018 року.

Основа підготовки фінансової звітності.

Заява про відповідальність - Цю фінансову звітність було підготовлено у відповідності до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності  та подано у відповідності до вимог Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського  обліку , прийнятого Міністерством фінансів України 
згідно з Наказом №73 від 07 лютого 2013 року.
Компанія подає свій звіт про фінансовий стан у порядку очікуваних  термінів погашення 
відповідних статей (оборотні, необоротні).

Товариство планує перехід на нові та переглянуті стандарти.

Опубліковані окрем і нові стандарти та тлумачення з 1 січня 2016 року або після цієї дати 
Товариство у звітному періоді не застосовувало, застосовуватиме їх з початку їх обов’язкового 
застосування а саме:

© SMA 313047182017 р. 



●МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 

Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або після цієї дати,
 фінансової звітності для їхньої оцінки обсягів, часу та невизначеності майбутніх грошових 
потоків суб'єкта господарювання. 
Мета цього МСФЗ - встановити принципи фінансової звітності про фінансові активи та фінансові 
зобов'язання, які надаватимуть доречну та корисну інформацію користувачам.
Товариство буде застосовувати новий стандарт з початку обов’язкового застосування.
МСФЗ (IFRS) 9 не змінює загальні принципи обліку, Товариство не очікує значного впливу в 
наслідок застосування МСФЗ (IFRS) 9. 

● МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року. 
Згідно МСФЗ (IFRS) 15   Товариство повинно аналізувати умови договору й свою звичайну ділову
 практику при визначенні ціни операції.
Ціна операції – це сума відшкодування, право на яке Товариство  очікує отримати в обмін на 
передачу обіцяних товарів або послуг покупцю, за виключенням сум, отриманих від імені третіх 
сторін.
МСФЗ 15 уводить новий підхід до визначення того, чи повинна виручка визнаватися протягом 
певного періоду або одномоментно.
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. 
Набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї 
дати.
Товариство планує застосування даного стандарту з 1 січня 2018 року до обліку виручки від 
надання інших послуг, крім страхових і не очікує значного впливу на фінансову звітність. 

● МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». 

13 січня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт. 
Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня 2019 року або після цієї 
дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. 
Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів. Він зобов’язує відображати активи і 
зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно МСФЗ (IFRS) 16 орендні зобов'язання 
розраховуються як дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право 
користування орендованого майна (right-of-useasset (ROU)), зникає визначення «операційна 
оренда». В подальшому активи ROU обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», 
МСБО 36 «Зменшення корисності активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря 
будуть відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки 
від знецінення активу ROU. Згідно МСФЗ 16 будь-яка оренда для орендатора - це операція 
фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Зміни 
торкнуться характеру витрат і моделі визнання. Новий стандарт вплине майже на всі фінансові 
показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності, 
оборотність активів, коефіцієнт покриття. 
МСФЗ 16 Товариство застосує з початку обов’язкового застосування. 

● МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». 

18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку 
договорів страхування, — МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування».
Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня 2021 року або після цієї 
дати. 
Дострокове  застосування  цього стандарту дозволено.
Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за МСФЗ, що надасть 
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можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків. 

МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий стандарт. 
Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести облік договорів 
страхування з використанням  національних стандартів бухгалтерського обліку,  внаслідок чого 
отримано  безліч  різних підходів щодо обліку договорів страхування.
Як результат, інвесторам стало важко порівнювати та зіставляти фінансові показники компаній 
між собою.
 Новий стандарт прийнятий  для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що створена МСФЗ 
4.
МСФЗ 17 визначає,що всі договори страхування  враховуватимуться в узгодженому порядку, а це 
буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання 
враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первісної вартості 
(historicalcost), як було раніше. Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну 
інформацію для користувачів фінансової звітності.
Цей  МСФЗ не розміщено на сайті Міністерства фінансів України. 
При складання звітності за 2017 Товариство  застосовувало МСФЗ 4 «Страхові контракти».

«Щорічні удосконалення МСФЗ». 

Дані поправки вступили в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. 
● «Ініціатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)». 

Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 “Звіт про рух 
грошових коштів” щодо розкриття інформації про зобов’язання, обумовлені фінансовою 
діяльністю. Ці зміни застосовуються для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року або 
після цієї дати, при цьому було традиційно дозволено дострокове застосування.
При першому застосуванні зазначених поправок компанії не зобов’язані подавати порівняльну 
інформацію за попередні періоди. 
Станом на січень 2017 року у текст стандарту МСБО 7 “Звіт про рух грошових коштів”, 
розміщений на сайті Міністерства фінансів України ці поправки не внесені.

Товариство  повинно розкривати інформацію, що дозволяє користувачам фінансової звітності 
оцінити зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи зміни, зумовлені
 грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними. 
Товариство  повинно розкривати наступні зміни в зобов’язаннях, обумовлених фінансовою 
діяльністю, в обсязі, необхідному для виконання вимоги пункту 44A:
1.  зміни, зумовлені грошовими потоками від фінансової діяльності; 
2.  зміни, зумовлені набуттям або втратою контролю над дочірніми організаціями або іншими 
бізнесами;
3.  вплив змін валютних курсів;
4.  зміни у справедливій вартості; 
5.  інші зміни.
Зобов’язання, обумовлені фінансовою діяльністю, — це зобов’язання, грошові потоки за якими 
були або майбутні грошові потоки за якими будуть класифіковані в звіті про рух грошових коштів
 як грошові потоки від фінансової діяльності. Крім того, вимога до розкриття інформації  також 
застосовується щодо змін у фінансових активах (наприклад, активи, які хеджують зобов’язання, 
обумовлені фінансовою діяльністю), якщо грошові потоки за такими фінансовими активами були 
або майбутні грошові потоки за такими фінансовими активами будуть включені до складу 
грошових потоків від фінансової діяльності.  Один із способів виконання вимоги до розкриття 
інформації полягає в поданні звірки між залишками зобов’язань, обумовлених фінансовою 
діяльністю, на початок і кінець періоду, що розкриваються в звіті про фінансовий стан, 
включаючи їх зміни .
 При розкритті такої звірки Товариство повинно надати достатньо інформації для того, щоб 
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дозволити користувачам фінансової звітності зв’язати статті, включені в звірку, з звітом про 
фінансове становище і звітом про рух грошових коштів.  
Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змін - поліпшити якість інформації, що представляється для 
інвесторів. 
Важливо показати зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, окремо від змін в 
інші активи і зобов'язання. Ретроспективно вимога не застосовується і за порівняльний період 
інформація не приводиться. Дані поправки Товариство використало  для відповідного розкриття у
 примітках.

● МСБО (IAS) 12 Визнання відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках

Комітет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, які уточнюють визнання відкладених 
податкових активів щодо нереалізаційних збитків, пов'язаних з борговими інструментами, що 
оцінюються за справедливою вартістю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12). 
Мета цього Стандарту - визначити обліковий підхід до податків на прибуток. Принциповим 
питанням обліку податків на прибуток є визначення того, як обліковувати поточні та майбутні 
податкові наслідки:
а) майбутнього відшкодування (компенсації) балансової вартості активів (зобов'язань), які визнані
 в звіті про фінансовий стан суб'єкта господарювання; 
б) операцій та інших подій поточного періоду, які визнані у фінансовій звітності суб'єкта 
господарювання.
У цьому Стандарті до складу податків на прибуток включаються всі внутрішні та закордонні 
податки, що базуються на оподаткованому прибутку.
Податки на прибуток включають також інші податки, зокрема податки на дивіденди, які 
підлягають сплаті суб'єктові господарювання, що звітує, дочірнім, асоційованим чи спільним 
підприємством.
Податкова база активу - це сума, яка буде вирахувана для цілей оподаткування із суми 
оподаткованих економічних вигід, що надходитимуть суб'єктові господарювання, коли він 
відшкодує балансову вартість активу. Якщо такі економічні вигоди не підлягатимуть 
оподаткуванню, тоді податкова база активу дорівнюватиме його балансовій вартості.
Податковою базою зобов'язання є його балансова вартість за вирахуванням будь-яких сум, що не 
підлягатимуть оподаткуванню по відношенню до цього зобов'язання в майбутніх періодах. У 
випадку доходу, отриманого авансом, податковою базою зобов'язання буде його балансова 
вартість за вирахуванням будь-якої суми доходу, який не підлягатиме оподаткуванню в майбутніх
 періодах.
Стандарт доповнений ілюстрацією того, як в результаті зниження справедливої вартості 
фінансового інструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає від’ємна податкова
 різниця. Адже при продажу або погашенні такого активу організація отримає вирахування для 
цілей оподаткування в розмірі номінальної (а не справедливої) вартості активу і тим самим зможе 
реалізувати відстрочений податковий актив. 
Однак слід враховувати обмеження місцевого податкового законодавства, а саме: 
 -чи можна повністю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими операціями;

 
 -чи є обмеження по заліку збитків за видами доходів. 

При наявності зазначених вище обмежень їх слід мати на увазі при оцінці тимчасової податкової 
різниці. 
Потрібно оцінити, на скільки ймовірним є те, що актив буде реалізований (використаний) за 
ціною, що перевищує його балансову оцінку.  Якщо ж актив планується продати на ринку з 
урахуванням знецінення і прийняти збиток за первісним придбання не можливо, то від’ємна 
різниця не визнається. 
Поточний податок за поточний і попередні періоди слід визнавати як зобов'язання на суму, що не 
була сплачена. Якщо вже сплачена сума податків за поточний та попередній періоди перевищує 
суму, яка підлягає сплаті за ці періоди, то перевищення слід визнавати як актив.
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Вигоду, пов'язану з податковим збитком, який можна зараховувати для відшкодування поточного 
податку попереднього періоду, слід визнавати як актив.

Нова редакція МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовірність отримання достатнього 
оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та тієї ж самої 
організації, проти яких можна визнавати тимчасові різниці. Це важливий аспект при складанні 
консолідованої звітності групи.
Зміни обов'язкові до застосування з 2017 року і можуть застосовуватися ретроспективно 
відповідно до МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки». 
Очікується, що дані поправки не зроблять впливу на фінансову звітність Товариства. 

● МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» 

Ці поправки були опубліковані 20 червня 2016р. і вступають в силу починаючи для звітних 
періодів, що починаються з 1 січня 2018 р. і пізніше. 
Метою цього МСФЗ є визначення вимог до фінансової звітності суб'єкта господарювання, що 
виконує операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій. Зокрема, він вимагає від суб'єкта 
господарювання відображати вплив операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій, на 
його прибутки або збитки та на фінансовий стан, у тому числі відображати витрати, пов'язані з 
операціями, за якими опціони на акції надаються працівникам.
Суб'єкт господарювання застосовує цей Стандарт для обліку всіх операцій, платіж за якими 
здійснюється на основі акцій, незалежно від того, чи може суб'єкт господарювання 
ідентифікувати конкретно деякі або всі отримані товари або послуги, включаючи:
а) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням інструментів власного 
капіталу;
б) операції, платіж за якими здійснюється на основі акцій з використанням грошових коштів; та
в) операції, у яких суб'єкт господарювання отримує або купує товари чи послуги на умовах, 
відповідно до яких суб'єкт господарювання або постачальник цих товарів чи послуг може вибрати
 форму розрахунків за операцію - або грошовими коштами (чи іншими активами), або шляхом 
випуску інструментів власного капіталу,

Затверджені поправки стосуються трьох аспектів і уточнюють окремі умови та ситуації, що 
виникають при виплатах, заснованих на пайових інструментах компанії. Всі три поправки були 
раніше вже обговорені Комітетом з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності.    

Перша поправка присвячена обліку впливу умов вступу в права по платежах на основі акцій з 
розрахунком грошовими коштами. Цією поправкою СМСФО уточнює, що для обліку ефекту умов
 вступу в пайові права при оцінці платежу, заснованого на акціях, з розрахунком грошовими 
коштами необхідно застосовувати ті ж самі методи, як і при оцінці платежу, заснованого на 
акціях, з розрахунком пайовими інструментами. Зобов'язання має оцінюватися на підставі 
найкращої оцінки ймовірності виконання неринкових умов надання опціону на дату набрання 
права.

Друга поправка стосується питань класифікації операцій по платежах на основі акцій, розрахунок 
з якими здійснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить 
виключення  в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконанні нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути 
розбиття винагороди на два компоненти: 

Третя поправка уточнює облік змін періоду і умов платежу на основі акцій, при яких операція з 
виплатою грошовими коштами перекласифікується в операцію з виплатою пайовими 
інструментами. Оскільки попередня редакція МСФЗ (IFRS) 2 не містила вказівок щодо 
відображення подібних модифікацій, що призводило до певної різноманітності при підготовці 
фінансової звітності, то МСФО вказало, що, починаючи з дати модифікації угоди про виплату, 
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заснованої на акціях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облік як виплати з 
розрахунком пайовими інструментами. 

Суб'єкт господарювання визнає товари або послуги, отримані або придбані в результаті операцій, 
платіж за якими здійснюється на основі акцій, у момент отримання зазначених товарів або послуг.
 Якщо товари чи послуги отримані в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі 
акцій з використанням інструментів власного капіталу, то суб'єктові господарювання слід 
визнавати відповідне збільшення власного капіталу; і навпаки - визнавати зобов'язання, якщо 
товари чи послуги придбані в результаті операцій, платіж за якими здійснюється на основі акцій з
 використанням грошових коштів.
Якщо товари чи послуги, придбані або отримані в результаті операції, платіж за якою 
здійснюється на основі акцій, не підлягають визнанню як активи, то вони підлягають визнанню як
 витрати
Є деякі особливості першого застосування опублікованих поправок: компанії звільняються від 
підготовки порівнянної інформації, але можливо і ретроспективне застосування, якщо воно 
вибирається для всіх трьох поправок відразу. Очікується, щодані поправки не зроблять впливу на 
фінансову звітність Товариства

●IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподіл активів між інвестором та його асоційованими 
підприємствами чи підприємствами спільної діяльності. 
Дані поправки не мають впливу на фінансову звітність Товариства. 

Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі – Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що 
Компанія є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому . Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати 
господарську діяльність Компанії . На думку  керівництва , застосування припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, 
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати 
підтримку Компанії.
Відповідним за стан фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році були :
Голова Правління – Ткачов Володимир Васильович – весь період з 11.03.02 р. по теперішній час
Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна – весь період з 29.01.01р. по теперішній 
час.

 1.Посадові особи Товариства .

Члени Наглядової ради:  

- Голова Наглядової Ради Кукін Андрій Федорович (обраний Головою Наглядової Ради згідно 
Протоколу  Загальних зборів акціонерів № 28 від 28.09.17р. терміном з 02.10.17р. по 02.10.20 р. та
 укладеного контракту від 02.10.17р. на платній основі )

-  Член Наглядової ради Михайліченко Григорій Миколайович (обраний Членом  Наглядової Ради
 згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів №28 від 28.09.17р. терміном з 02.10.17р. по 
02.10.20р. та укладеного контракту від 02.10.17р. на платній основі).

-  Член Наглядової ради Ткачов Сергій Володимирович  (обраний  Членом Наглядової Ради згідно
  Протоколу Загальних зборів акціонерів № 28 від 28.09.17р. терміном з 02.10.17р. по 02.10.20р.  
та укладеного  цивільно - правового договору  від  02.10.17р.  на безоплатній основі).

Фактів порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу ПРАТ «УВСК» внутрішніх 
правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових 
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послуг немає.

Заходів впливу, застосованих протягом 2017 року органами державної влади  до членів  
Наглядової Ради та виконавчого органу немає.

Факторів ризику, що впливали би  на діяльність фінансової установи протягом 2017 року немає.

Члени Правління :

- Голова Правління Ткачов Володимир Васильович  (обраний Головою  Правління  згідно 
Протоколу Загальних зборів акціонерів №26   від  31.03.16р. терміном  3 роки  та укладеного 
контракту від 01.06.02р.  та додатку №5 від 31.03.16р.  на платній основі).

- Заступник Голови Правління Маньковський Анатолій Олександрович (обраний Членом 
правління згідно Протоколу Загальних Зборів №26 від 31.03.16р. та укладеного контракту від  
31.03.16р. терміном на 3 роки  платній основі).

-  Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна (обраний Членом правління   згідно 
Протоколу Загальних зборів акціонерів №26 від  31.03.16р. та укладеного контракту від  
31.03.16р. терміном на 3 роки на платній основі)

Ревізор:

Обрано Ревізором Макарчук Анну Миколаївну згідно Протоколу  річних загальних зборів № 25 
від 19.10.15р. та укладеного  цивільно-правового договору  на безоплатній основі. 
Терміном на три роки -  до 19.10.18року.

Згідно рішення загальних зборів акціонерів  від  24.03.10 р.   ЗАТ «Військово-страхова компанія» 
перейменовано на Приватне акціонерне Товариство «Військово-страхова компанія». Державна 
реєстрація змін назви  Товариства відбулася 01.04.10р. 
Видано свідоцтво про державну реєстрацію  серія А01 № 625229
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.01.18р. Приватне акціонерне 
Товариство «Військово-страхова компанія» перейменовано  на  Приватне акціонерне товариство 
"Українська військово-страхова компанія". Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
№1003480949 від 16.01.2018 року.
У користуванні Товариства немає власної земельної  ділянки. Товариство сплачує податок на 
землю згідно наданого розрахунку   ДПІ у Шевченківському р-ні. м. Києва та орендну плату за 
земельну ділянку  УК у м. Ужгороді Закарпатської обл..

У Товаристві немає дочірніх підприємств. 

У Товаристві є 2  Філії :   у Харкові та Одесі  та  4 Представництва : у м. Дніпро, Ужгороді,  Ірпені
 Київської обл. та  м. Львів.
Товариство є членом Ліги страхових організацій України .
Товариство є учасником  Корпорації "Науково - виробниче об'єднання "Небо України" згідно 
Протоколу Загальних Зборів Учасників № 01/2017 від 21.09.17 року. 

 2.Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Облікова політика  в компанії регламентується Законодавством України та Наказом від 06.01.12р. 
по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №3.
До форми  № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригувань та змін не 
вносилось. 
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Функціональна валюта – Цю фінансову звітність було підготовлено в основній валюті 
середовища, у якому Компанія проводить свою операційну діяльність, а саме, у національної 
валюті України – українській  гривні.
Одиниця її виміру – тис. грн. без десяткового знаку.
Операції в іноземних валютах – Операції в іноземних валютах на момент первісного визнання 
відображаються у валюті подання звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 
застосуванням курсів обміну валют на дату відповідальної операції. Прибутки та збитки, які 
виникають у результаті курсових різниць за такими операціями та у результаті переоцінки 
монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті, відображаються у складі прибутку або 
збитку за період.
Відповідні курси обміну валют,використані під час підготовки цієї фінансової звітності, були 
представлені таким чином:

 Станом на 31 грудня
       2017 рокуСтаном на 31 грудня

      2016 року
  Гривна/долар США2806.722302719.08580

  Гривна/Євро3349.542402842.26040

Звітний період  2017 рік.

З 01.01.2012 року компанія прийняла МСФЗ 1 « Перше застосування Міжнародних стандартів».
Відомості викладені у розрізі поточних та не поточних (довгострокових) активів та зобов'язань.
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні  та не поточні  
відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та зобов'язань 
віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати 
балансу. 
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.

2.1 Необоротні активи
Основні засоби та нематеріальні активи:
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання 
(експлуатації) складає більше року і вартість якого перевищує 6000 гривень.
До малоцінних необоротних активів відносяться всі основні засоби, вартість яких дорівнює або 
менше 6000 грн.

Щодо усіх груп та видів основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення
 балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на 
транспортування,  та інші безпосередньо пов'язані витрати. Компанія не визнає в балансовій 
вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі 
витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції. 
Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби».
Оцінку справедливої вартості основних засобів на звітну дату Товариство   здійснювало але не 
переоцінювало/дооцінювало  оскільки результат проведеної  оцінки не є суттєвим в порівнянні з 
балансовою вартістю.  

Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації 
основних засобів,  що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та  МСБО 16. Тобто амортизація основних 
засобів нараховується  прямолінійним методом. Нарахування амортизації починається з місяця, 
наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного 
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використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 
об’єкта основних засобів. 
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, незалежно від очікуваного строку 
використання, нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його 
вартості
Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 1 грн. 

Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та 
нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).

                                                                                                                           Табл. 1
  Основні  засоби за видами31.12.201731.12.2016

  Будівлі, споруди
       Первісна вартість1870518705

       Знос18211635
       Остаточна вартість на дату балансу1688417070

  Машини та обладнання
       Первісна вартість307259

      Знос145139
       Остаточна вартість на дату балансу162120

  Транспортні засоби
       Первісна вартість27455309

       Знос8893280
       Остаточна вартість на дату балансу18562029

  Інструменти, приладдя, інвентар та інші
       Первісна вартість352323

       Знос299284
       Остаточна вартість на дату балансу5339

Інші основні засоби
  

       Первісна вартість270
       Знос80

       Остаточна вартість на дату балансу190
  ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО

       Первісна вартість2213624596
       Знос31625338

       Остаточна вартість на дату балансу1897419258
  НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

       Первісна вартість382382
       Знос00

  Остаточна вартість на дату балансу382382
  Довгострокові фінансові інвестиції

  Інші фінансові інвестиції1111
  Всього за рядком  Балансу 1095 1936719651

У 2017 році компанія  придбала основні засобі на суму 611 тис. грн. а саме:
 -машини та обладнання на суму 88 тис. грн.
 -транспортні  засоби   на суму  452 тис. грн.
 -інструменти, прилади та інвентар на суму 44 тис. грн.
 -інші основні засоби  на суму  27 тис. грн.

Проведено списання  основних засобів які  повністю амортизовано та прийшли в непридатність а 
також ті що до продажу  на суму 3 071 тис. грн.. у т.ч.: 
 -Машини та обладнання  - 40  тис. грн.
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 -Транспортні  засоби  на суму  3016 тис. грн.  (дооцінка попередніх періодів)
 -Інструменти, прилади та інвентар -  15 тис. грн.

Витрати, пов’язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, капітальний 
ремонт), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід первісно очікуваних від 
їхнього використання, додаються до первісної вартості об’єкта основних засобів.
Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані (проведення технічного 
огляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх 
економічних вигід від його використання, включаються до складу адміністративних витрат у звіті
 про сукупні доходи.
Об’єкт основних засобів або нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або 
коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження 
використання цього активу. Будь який прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття 
або списання об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначається як різниця між 
надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і визначається у складі прибутку або 
збитку.

За станом на 31.12.17р. основні засоби, класифіковані  як утримувані для продажу відповідно до 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та  групи вибуття»,   немає.
Компанія не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних 
зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Компанія не має біологічних активів.

Нематеріальні активи.
Нематеріальним активом компанія визнає ліцензії на проведення страхової діяльності з 
невизначеним строком користування. Під час визнання активу компанія не визначила обмеження 
строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від 
використання таких нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію, що відповідає 
вимогам п. 107 МСБО 38 “Нематеріальні активи”.

Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.
Обмеження права власності компанії на нематеріальні активи відсутні.
Компанія признає Ліцензії активом  з урахуванням принципу обережності.
Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
 Інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються  як інші фінансові інвестиції, на 31.12.17р. 
складають 11 тис. грн. а саме акції  ПАТ «Укртелеком» які обліковуються по номінальної 
вартості.  
Товариство кваліфікує ці активи як доступні до продажу.
Балансову вартість акцій, відображених у балансі, Товариство  вважає справедливою з огляду на 
інформацію, наявну в котирувальних листах фондових бірж, та вважає що інвестиції мають 
обліковуватися як актив від якого у наступних періодах компанія зможе отримувати  прибуток.
Прибуток від інвестиційної діяльності у 2017 році Товариство  не отримувало.
По відношенню до довгострокових фінансових інвестицій, на кожну звітну дату Товариство  
здійснює аналіз, на наявність об’єктивних ознак збитків від знецінення та зменшення корисності 
активу. Об’єктивні ознаки наявності збитків від знецінення включають значне зниження 
справедливої вартості інвестицій нижче їх первісної вартості. Визначення то, що є «значним» 
вимагає судження. При визначенні даного судження Компанія оцінює, серед іншого, зміну  цін на 
 акції в попередньому, а також тривалість періоду, протягом якого справедлива вартість інвестиції
 була нижче первісної вартості або ступень, в котрій первісна вартість інвестиції перевищувала їх 
справедливу вартість. 
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Товариство немає участі у спільних підприємствах.

Довгострокова дебіторська заборгованість  в балансі  станом на 31.12.17р. відсутня.
Відстрочені податкові активи на кінець року відсутні.

 2.2Оборотні активи
Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 
66 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності  страхування  протягом 
операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.

Запаси.
Запаси станом на 31.12.17р.  -  53  тис. грн.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів 
запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає 
вимогам МСБО 2 «Запаси».
Запаси Товариства відображені за істотною собівартістю. Собівартість запасів включає всі 
витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження.
Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні.
Протягом 2017 року дооцінки та уцінки запасів не здійснювались.
     Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату балансу оцінювалася за чистою 
реалізаційною вартістю. В загальній сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 
безнадійна не обліковується. 

Дебіторська заборгованість за послуги страхування  по діючим договорам станом на 31.12.17р. 
складає    22 864 тис. грн., збільшилась на  2653 тис. грн. у порівнянні із значенням  на 31.12.16р. 
Простроченої дебіторської заборгованості  немає. 
Компанія  очікує погашення цієї заборгованості протягом 2018 року.

Протягом 2017р. списання безнадійної дебіторської заборгованості не було. Безнадійна   
дебіторської заборгованість попередніх періодів  складає 56 тис. грн.
Резерв сумнівних боргів  станом на 31.12.17р. сформований у розмірі 56 тис. грн. Резерв 
створювався для подальшого забезпечення майбутніх втрат на  залишки коштів на рахунках 
банків які знаходяться у стані ліквідації.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на     31.12.17р. 
складає 91 тис. грн. –   аванс по господарським договорам.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2017 року 
складає 214 тис. грн.  - відсотки по  депозитним рахункам в банках.
Інша поточна дебіторська заборгованість  складає 593 тис. грн., та збільшилась на 233 тис. грн.   у 

 порівнянні з даними на 31.12.16  р.

Дебіторська заборгованість за векселями  відсутня.

Грошові кошти

Грошові кошти та їх еквіваленти, являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і 
підлягають незначному ризику змін вартості.

Грошові кошти за станом на 31.12.17р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік 
грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 
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Грошові кошти у банках і касі компанії в національній валюті станом 
на 31.12.17 р. становлять  13 182 тис. грн.,  у т.ч.:
- на поточних рахунках  - 1 069  тис. грн..
- на депозитних рахунках в національної валюті  – 9 400 тис. грн..
- на депозитних рахунках в іноземної валюті - 2 712 тис. грн. у т.ч :
 Євро - 60 тис. в еквіваленті до національної валюті України - 2 009 тис. грн.
Доларі США - 25 тис. в еквіваленті  до національної валюті України - 703 тис. грн.
- касі   - 1 тис. грн..

Обмеження права  компанії на користування грошовими коштами у 2017 році відсутні.

Витрати  майбутніх  періодів.

В балансі станом  на 31.12.17р. –  77 тис. грн.  - витрати по страхуванню майна компанії . 

Частка перестраховика у страхових резервах станом на 31.12.2017 року складає 22 645 тис. грн. у 
тому числі:
- резерв збитків або належних виплат  - 224 тис. грн.
- резерв незароблених премій - 22 421 тис. грн.

2.3   Відомості про власний капітал.

Зареєстрований (пайовий) капітал складає 8040 тис. грн. Загальна кількість простих іменних 
акцій складає 1608 шт. Номінальна вартість – 5000 грн. Всі випущені акції повністю оплачені 
грошовими коштами. Кожна акція має один голос при голосуванні. 
У 2017 році Компанія  частину прибутку направила на виплату дивідендів Акціонерам товариства
 у сумі -  1800 тис. грн.  та на  відрахування   до Резервного капіталу - 152 тис. грн.. 
Акціонери  відповідають за  борги перед кредиторами  своїми внесками до статутного капіталу .
Зареєстрований капітал,  відображений у  Балансі, відповідає розміру статутного капіталу, 
зазначеному у Статуті.
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    - 7 464  тис. грн.
Відрахування до резервного капіталу    -  152 тис. грн.

2.4 .   Довгострокові зобов’язання і забезпечення.

Страхові резерви – 30 408  тис. грн.  включає в себе :

 -Резерв незароблених премій  - 28 848 тис. грн. це частки від сум надходжень (нарахувань) 
страхових премій  що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 
Величина резервів незароблених премій на будь-яку дату обчислюється за всіма видами 
страхування з дотриманням  вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року    
 п. 3.4. Метод формування резерву ¼. 
Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 
страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 
страхування. 
Компанія  визначає частки перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами 
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страхування на будь-яку дату одночасно з розрахунком технічних резервів

 -Резерв збитків  - 1560 тис. грн., тобто величина резерву заявлених, але не сплачених збитків 
відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді. Аналітичний облік резерву  здійснюється за 
видами страхування .

Проведено актуарні розрахунки резервів для оцінювання адекватності резервів. Відповідно до 
проведеного аналізу зроблено висновок: страхові резерви, що сформовані компанією на звітну 
дату 31.12.17р. перевірені актуарними методами та сформовано у відповідності до вимог МСФЗ. 

Матеріальних відхилень від початкових оцінок що свідчили би про недорезервування  / 
перерезервування  не виявлено.
Проведена перевірка адекватності страхових зобов’язань.

Представлення коштів сформованих страхових резервів:

                                                                                 Табл. 2
 Категорія активу Сума

 тис. грн..Прийнято для покриття резервів, тис. грн.
  Грошові кошти на поточних рахунках1 0691 069

  Банківські вклади12 11212 111
  Нерухоме майно16 8846 000

  Акції110
  Права вимоги до перестраховиків22 64515 000

  каса11
  Всього52 72234 181

2.5.  Поточні зобов’язання і забезпечення.

Зобов'язаннями визнається заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що 
виникла внаслідок нарахування заборгованості по перестрахуванню, погашення якої у 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів  компанії та   її   економічних  вигід. 
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення 
не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, 
визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 902 тис. грн..(нараховано 
податок на прибуток за 4 квартал 2017 року )
З 1 січня 2015 року оподаткування страхової діяльності в Україні здійснюється шляхом 
нарахування податку на прибуток у розмірі 18% і податку на дохід у розмірі 3% за договорами 
страхування від об’єкта оподаткування. При цьому в першому випадку застосовуються загальні 
правила, за якими об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень ПКУ. Для податку на дохід застосовується спеціальне 
правило, яким  визначається дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2 
ПКУ. При цьому нарахований страховиком податок на дохід є різницею, яка зменшує фінансовий
 результат до оподаткування такого страховика
Поточна кредиторська заборгованість  за одержаними авансами – 401 тис. грн..
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю по діючим договорам страхування 
- 19 298 тис. грн. - збільшилась на 5 491 тис. грн.  Простроченої кредиторської заборгованості 
немає.
Поточні забезпечення – 84 тис. грн. (забезпечення відпусток персоналу).
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Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
Зобов'язання у складі груп вибуття відсутні.
Сума векселів виданих станом на   31.12.17р. – відсутня.
Заборгованість по виплаті заробітної плати –  відсутня.
Заборгованість за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  відсутня.

В цілому валюта балансу підприємства за 2017 рік збільшилась на  8 041  тис. грн.

 3.Звіт про фінансові результати   (Звіт про сукупний дохід).
Фінансова звітність підприємства складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який 
ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 
16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних) 
принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітному періоді включено до складу Звіту про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або 
збільшенням зобов'язань.. 
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 
якого вони здійснені. 
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного 
законодавства України. 
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід )  відображається в момент надходження активу або 
погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства. 
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про
 фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" в момент вибуття активу або збільшення 
зобов'язання. 
Звіт складено за призначенням витрат.

 3.1.Операційна діяльність
Доходи та витрати, пов’язані із страховою діяльністю, визнаються і нараховуються згідно з 
МСФЗ 4  «Страхові  контракти».
Страхові   платежі за договорами страхування визнаються доходом від страхової діяльності в 
момент нарахування страхового платежу відповідно умовам набрання чинності договору 
незалежно від факту сплати страхового платежу страхувальником в розрізі видів страхування. 
Страхові виплати враховуються у складі витрат Компанії в повній сумі в тому звітному періоді, в 
якому було прийнято рішення і затверджено страховий акт. Витрати аквізиційні,  Компанія 
визнає в залежності від фактичної сплати страхових платежів відповідно до умов договору 
страхування. 
Премії, передані у перестрахування – валові перестрахові премії за страховими договорами 
визнаються як витрати на дату, коли премії мають бути сплаченими або коли договір набуває 
чинності, у залежності від того яка дата настане раніше. Премії включають у себе будь-які 
коригування, які виникають у звітному періоді відповідно до договорів перестрахування, 
укладених у попередні періоди.
Премії підписані, валова сума страхових премій  за 2017 рік – 81 535 тис. грн.  у тому числі:
-     від страхувальників юридичних осіб –  78 570 тис. грн.
 -від страхувальників фізичних осіб – 2 911 тис. грн.
 -від перестрахувальників - 54 тис. грн.

Переважно отримано страхових премій по обов’язковому авіаційному страхуванню цивільної  
авіації – 45 092 тис. грн., що складає 55% від  загального об’єму валових страхових премій.
Премії, передані у перестрахування  - 57 348 тис. грн.
Зміна резерву незароблених премій (валова сума) - 864 тис. грн.
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій  - 4 426 тис. грн.
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Собівартість реалізованої продукції  - 1 406 тис. грн.
У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)» відображено Фонд оплати 
праці страховиків та витрати на Асистанс. 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами  - 367 тис. грн. (страхові виплати   999 тис. грн.,  
частка страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками 632 тис. грн.)
Дохід  від  зміни інших страхових резервів – 225 тис. грн. 

У звітному періоді  отримано інших операційних доходів - 5 057  тис. грн. у тому числі:
-  від розміщення коштів на депозитних рахунках – 1 184 тис. грн.
-  від надання послуг оренди – 747 тис. грн.
-  від операційної курсової різниці – 3 091  тис. грн.
- інші операційні доходи – 35 тис. грн. (дохід від надання послуг для інших страховиків - 6 тис. 
грн.,  інші  - 29 тис. грн.) 
Елементи операційних витрат у складі собівартості розшифровані додатковими рядками у звіті. 
Усього  елементи операційних витрат   складають   - 19 211 тис. грн.
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням компанії, у 2017 році склали
  8 793 тис. грн.  
Витрати на збут - 7 653  тис. грн. (агентська та брокерська винагороди) 
Інші операційні витрати - 2 765 тис. грн. (операційна курсова різниця 2 688 тис. грн., 
представницькі витрати 71 тис. грн. , інші витрати  6  тис. грн.)  

Склад витрат наведено у табл. 3.
Табл. 3
Адміністративні витрати, тис. грн.

 Витрати на заробітну плату з відрахуваннями ЄСВ2 298
 Матеріальні витрати   615

 Розрахунково-касове обслуговування   272
 Амортизація    704

  Послуги оренди   154
 Спонсорська допомога    15

 Витрати на утримання будівлі та автотранспорту компанії1 182
 Канцтовари та витрати на виготовлення договорів страхування     52

 Інші витрати 3 187
Податки – всього:
в тому числі:
  - плата за землю

   - податок на нерухомість   314

   283
     31                        

 Всього адміністративних витрат8 793

Витрати на збут, тис. грн.
Витрати  пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування :

 - агентська та брокерська винагороди 
7 653

 Всього витрат на збут7 653
 
Інші операційні витрати, тис. грн.

 Витрати від операційних курсових різниць2 688
 Інші витрати     77

 Всього інших операційних витрат2 765

Фінансовий   результат  від   операційної  діяльності за 2017 рік (прибуток) 13 775 тис. грн. 
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Інші  доходи – 1341 тис. грн.    (дохід від  продажу фінансових інвестицій акцій - 1021 тис. грн. ,  
дохід від продажу необоротних активів - 320 тис. грн.) 
Реструктуризація діяльності компанії не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.

Фінансових  витрати за 2017  рік немає.

Інші витрати – 1 027  тис. грн. ( собівартість   фінансових інвестицій ).
 
Фінансовий результат до оподаткування  (прибуток)  – 14 089 тис. грн. 
Податок на прибуток   - 4 673 тис. грн.
Дивіденди за 2016 рік  нараховувалися у 2017 році  та сплачені  в повному обсязі. 
Інші виплати акціонерам не здійснювались.
Чистий фінансовий результат (прибуток)  за 2017 рік – 9 416 тис. грн. 
Сукупний дохід - 9 160  тис. грн. що в 3 рази більше ніж за попередній 2016 рік.
Чистий прибуток на одну акцію за 2017 рік складає  - 5 855,72 грн.  що майже у 3 рази більше ніж 
у 2016 році. 

4. Звіт про рух грошових коштів.

Звіт грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з 
яким розкривається інформація про основні статі надходжень грошових коштів  витрачання 
грошових коштів. У звіті відображений  рух грошових коштів від операційної , інвестиційної  та 
фінансової діяльності. 
Грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності визначаються переважно 
основною діяльністю  компанії, яка приносить дохід.

 4.1.Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку.
 
Операційна діяльність є основним видом діяльності  компанії для отримання доходу.  
Сукупні надходження від операційної діяльності у 2017 р.  -   143 655 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності  -  140 043   тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2017 рік 
становить -  3 612 тис. грн. (дохід). 
Відсутні відомості щодо надходження (вибуття) грошових коштів внаслідок судових 
справ.

4.2.      Рух коштів  у результаті інвестиційної діяльності. 

Надходжень від реалізації фінансових інвестицій  немає.
Надходження від реалізації необоротних активів 320 тис. грн.
Витрачання на придбання необоротних активів - 629 тис. грн.
Чистий рух коштів  від інвестиційної діяльності (збиток) - 309  тис. грн.
4.3.        Рух коштів у результаті фінансової  діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті 
отримання коштів (позик),  витрачання на викуп власних акцій, надходження від продажу 
власник акцій, виплату дивідендів, погашення  позик, витрати на сплату відсотків  та включає 
наступні статті:
Отримання позик  - немає 
Надходження від продажу власник акцій – немає.
Витрати від продажу власних акцій – немає.
Витрати на сплату дивідендів за 2016 рік  - 1683 тис. грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (збиток) - 1683 тис. грн.
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Чистий рух коштів за звітний 2017 рік (дохід) –  1 620 тис. грн. 
Залишок коштів станом на 31.12.17р. становить   - 13 182 тис. грн. 

 5.Звіт про  власний капітал.

Зареєстрований (пайовий)  капітал становить 8040 тис. грн. (Вісім мільйонів сорок  тисяч грн.), 
який розподілений на 1608 простих іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної 
акції складає 5000 ( п’ять тисяч грн. 00 копійок.) грн. 
Засновниками  Товариства є три  фізичні особи  яким належить 100 % акцій компанії.
Статутний капітал сплачений у сумі 8040 тис. грн., у повному обсязі що відповідає Статуту.
Капітал у дооцінках  на 31.12.17р. складає 7 472 тис. грн., протягом 2017 року   зменшився на
 256 тис. грн. .
Резервний капітал складає (збільшено на 152 тис. грн.) - 2 191 тис. грн. 
Прибуток за 2017 рік складає  - 9 416 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.17р. - 10 274 тис. грн. 
Загальна сума власного капіталу компанії становить на 31.12.17р. - 27 977 тис. грн.

Товариство   є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому . Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати 
господарську діяльність Компанії . На думку  керівництва , застосування припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, 
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати 
підтримку Компанії. Товариство виконала  фінансовий план  за 2017 рік на 127% від 
запланованого.     Збільшення  отриманих страхових премій у порівняні з 2016 роком на 9 606,0 
тис. грн.. Отриманий результат діяльності за 2017 рік перевершив  очікуваний результат.
Товариство склало фінансовий план розвитку на 2018 рік з урахуванням вимог Регулятора.  Цей 
план  надає впевненості в безперервному функціонуванню   у майбутньому, а також передбачає 
подолання кризових ситуацій, які можуть привести до суттєвих фінансових втрат. Товариство не 
планує отримувати  або залучати позикові кошти. Товариство здатне своєчасно погашати свою 
заборгованість перед контрагентами виходячи з балансових показників величини чистих активів 
за звітний рік. Товариство не планує зосередити свою увагу  на окремому проекті що   вплине на  
його  залежність від  нього. Планування діяльності  на майбутнє складено на кожен місяць  що 
дасть можливість достовірно та оперативно визначити результат діяльності. Своєчасна сплати 
страхових відшкодувань не тягне за собою судових та інших позовів. Ключовими завданнями 
керівництва Товариства є:

 1.Обсяг достатніх  та якісних активів
 2. Зростання власного капіталу за рахунок поповнення статутного капіталу та отримання 

прибутку
 

 6.Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції  не проводилось.

Відповідно офіційним даним Державної службі статистики України, кумулятивний рівень 
інфляції за трирічний період (2015, 2016, 2017) склав 83.14% перед Товариством не виникло 
питання необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2017 рік. 
 Для прийняття рішення, органом управління Товариства було проаналізовано критерії, які 
характеризують показник гіперінфляції згідно п. 3 МСБО 29. Також було прийнято до уваги  
фактор динаміки змін рівня інфляції а саме: у 2015 році склав 43,3%, у 2016 році склав 12,4%. у 
2017 році 13,7%,
  Виходячи з такої динаміки можливо зробити висновок що економіка України з 2016 року почала
 виходити зі стану глибоких інфляційних процесів  хоча  у 2017 році  є збільшення  рівня інфляції 
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в порівнянні з 2016 роком. Тож цей висновок може бути аргументом для судження щодо 
невикористання норм МСБО 29.
 
Зважаючи на те,що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням 
судження управлінського персоналу , орган управління Товариства прийшов до висновку, що за 
показниками наведеними у п.3  пунктах  в)  та г) МСБО 29 економічний стан України не 
відповідає ситуації , що характеризується гіперінфляцією. Тобто перерахунок фінансової звітності
  згідно МСБО 29 за 2017 рік не є доцільним.

 7.Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно   МСБО     24
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або 
якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 
сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку 
відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті
 цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

Перелік пов’язаних осіб Товариства

 Перелік пов’язаних сторінСтатус
Ткачов В.В.

 Михайліченко Г.Масоційована 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

Суми операцій по балансових статтях з пов’язаними особами  за 2017 рік:
 ОпераціїТис грн.

 Страхові премії-
 Страхові виплати-

 Оплата праці 851
 

 Оренда  необоротних активів120

Протягом 2017 року компанія здійснювала операції з пов'язаними сторонами за звичайними 
цінами.
 
Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

 8.Розкриття інформації по проведенню внутрішнього аудиту та управління ризиками.

Протягом  2017 року в Товаристві  функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю). який 
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має у своєму складі 1 аудитора. 
Були виконані перевірки згідно затвердженого плану Наглядовою Радою.
 За результатами складений звіт та надані відповідні  рекомендації, які були впроваджені 
керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.
В Товаристві  створена система управління ризиками у відповідності до вимог Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Працівник, відповідальний за оцінку ризиків   є відповідальним за:

- виявленням, визначенням, оцінкою ризиків;
- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного 
контролю за ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків;
- надання рекомендацій Правлінню  щодо врегулювання ризиків;
- надання звітів Правлінню  щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного 
для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками;
- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.

Події після дати балансу
При складанні фінансової звітності Компанія враховує події, що відбулися після звітної дати і 
відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО №10 «Події після звітного періоду»
Компанія коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, 
що коригування показників являється необхідним. 
У разі здійснення коригувань, Компанія розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових 
наслідків або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, 
що відбулись після звітної дати.
Відповідно до засад, визначених МСБО №10 щодо подій після дати балансу, події що потребують
 коригування активів та зобов’язань Компанії відсутні.

 

Голова Правління                                                                                                               В.В.Ткачов

Головний бухгалтер                                                                                                  Л.А.Кондратьєва

д/н

д/н

д/н

© SMA 313047182017 р. 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної 
особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
 до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних
 учасників ринку цінних паперів

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

32852960

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

3345 26.02.2004

д/н, д/н д/н,  д/н

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

0433 19.12.20136

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.12.20177

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

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.

9

Номер та дата договору на проведення аудиту №5/06/11/17 06.11.201710

Дата початку та дата закінчення аудиту 06.11.2017-16.03.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 16.03.201812

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

55000,0013

© SMA 313047182017 р. 
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ТОВ “ Аудиторська фірма “АУДИТ-СТАНДАРТ”  
Дата державної реєстрації: 06.02.2004 року, Ідентифікаційний код 

32852960                      
                        Свідоцтво АПУ №3345 чинне до 19 грудня 2018 року, Свідоцтво 

НКЦПФР  П 000196 чинне до 19 грудня 2018 року, 
Свідоцтво Нацкомфінпослуг  №0145   чинне до 19 грудня 2018 року 

Україна, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А», 
тел.(044) 233-41-18 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО   РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
СТАНОМ НА 31.12.2017 Р. 

 
 

Адресати : 
- Національній Комісії з цінних паперів та фондового ринку 
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг 
- Акціонерам та управлінському персоналу Приватного акціонерного товариства 
«Військово-страхова компанія» 

 

 
 
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»)1, 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 

                                                
1 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 
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   
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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.    
      
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 

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 



Аудиторська фірма “Аудит-Стандарт” Свідоцтво АПУ № 3345 
 

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 пруденційною. 
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 
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. 

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. 

Визнання виручки (зароблені страхові платежі) 
Виручка від страхової діяльності являє 
собою суттєву суму у розмірі 29477 тис. 
грн., 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. 
 

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, 
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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. 
 

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  
До іншої інформації належить інформація, що розкривається емітентом, та інформація щодо звітних 
даних страховика.  
Управлінський персонал  несе відповідальність за іншу інформацію що розкривається емітентом, та 
подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та звітні дані страховика що 
подаються до Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг.  
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, що розкривається емітентом, 
та річні звітні дані страховика та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї 
іншої інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою 
інформацією що розкривається емітентом та річними звітними даними страховика  та при цьому 
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або 
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що 
містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що 
існує суттєве викривлення іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.  
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту. 
Річні звіті дані страховика складено управлінським персоналом Товариства відповідно до Порядку 
складання звітних даних страховиків, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у 
редакції , затвердженій Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 24.11.2016 № 2924. 
Інформація, що розкривається емітентом за 2017 рік,  підготовлена Товариства  відповідно до глави 4 
розділу ІІІ «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», що затверджене 
Рішенням НКЦПФР № 2826 від 3 грудня 2013 року і Товариство планує надати її до Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у термін до 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 
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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 
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. 
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