
3BlT ПРО УПРАВЛlННЯ (звiт керiвництва) за 2018 piK ПРАТ "УВСК"

I. звIт упрАвлIння.

1. зАгАльнl вlдомостl, оргАнlзАцtЙнА структурА тА опис дlяльностl товдриствд

О ре ан iз ацiйн а с m ру кmу р а Т ов apu сmв а

Органiзацiйно - правова форма Товариства -2З0 Акцiонерне товариство.

Форма власностi - приватна.

Сформовано Статутного капiталу станом на 31.12,2018 року - l3040 тис. грн. Випущено
акцiй простих iменних l608 штук. Статутний капiтал збiльшено у 20l8 poui на 5000,0
шляхом пiдвищення номiна_пьноi BapTocTi акцii. BapTicTb акцii - 8l09,45 грн.
Форма iснування - без документарна.
Отримано Свiдоцтво про реестрацiю випуски акцiй Нацiональноi KoMicii з цiнних паперiв
та фондового ринку Nр67lll201r8 вiд 04 вересня 2018 року.
Нацiональним депозитарiсм депоновано Глобаlrьний сертифiкат вiд 05 вересня 2018 року
на 1608 простих iменних акцiй на суму l3 039 995,60 грн.
ПРАТ (YBCKD в своiй дiяльностi керуеться нормативно - правовими актами чинного
законодавства УкраiЪи, положеннями Статуту, внутрiшнiх правил, процедур, регламентiв,
iнших локальних правових aKTiB Товариства.
Вiдповiдно до Статуту органами Товариства е:

Зага.гrьнi збори акцiонерiв Товариства;
Наглядова Рада Товариства
Правлiння Товариства;
Ревiзiйна комiсiя Товариства.
Мета провадження дiяльностi компанii - одержання прибутку шляхом здiйснення
cTpaxoBoi дiяльностi.
Станом на 31 грулня 20l8 р. кiлькiсть штатних працiвникiв складапа 39 . Прачiвники
Товариства мають належну ocBiTy, квалiфiкацiю, досвiд роботи, що дозволяе належним
чином здiйснювати страхову дiяльнiсть.
Товариство мас шiсть вiдокремлених пiдроздiлiв:
Одеська фiлiя ПРАТ (УВСК)
Мiсцезнаходження : м. Одеса - 65104, вул. Iльфа та Петрова, 18

XapKiBcbKa фiлiя ПРАТ (УВСК)
Мiсцезнаходження : м. XapKiB - 61l66, проспект Науки,40
Представництво ПРАТ (УВСК) в м. Ужгород
Мiсцезнаходження : м. Ужгород - 880005, Православна набережна, 11

Представництво ПРАТ (УВСК) в м. ,Щнiпро
Мiсцезнаходження : , м..Щнiпро - 49600, вул. Воскресенська, 3

Представництво ПРАТ (УВСК) в м. Iрпiнь КиiЪськоi обл.
Мiсцезнаходження : м. Iрпiнь - 08200,вул. Тургеневська, 81, офiс 34



Представництво ПРАТ (УВСК) в мЛьвiв
Мiсцезнаходження : пл. Львiв - 79014 , вул. Сахароьа, 29 , кв. l 4
Iнформацiя розмiщена в С!Р та на сайтi компанii htIp://ww}лr.vsk.cprn.ua
Товариство склаllо фiнансовий план розвитку на 2019 piK з урахуванням вимог
Регулятора. Цей план нада€ впевненостi в безперервному функцiонуванню у
маЙбутньому, а також передбачае подолання кризових ситуачiй, якi можуть привести до
СУТТ€Вих фiнансових втрат. Товариство не планус отримувати або заJIучати позиковi
кошти. Товариство здатне своечасно погашати свою заборгованiсть перед контрагентами
вихоДячи з балансових показникiв величини чистих активiв за звiтний piK. Товариство не
планУе зосередити свою увагу на окремому проектi що вплине на його залежнiсть вiд
нього. Планування дiяльностi на маЙбутне складено на кожен мiсяць що дасть
можливiсть достовiрно та оперативно визначити результат дiяльностi. Свосчасна сплати
сТрахових вiдшкодувань не тягне за собою судових та iнших позовiв. Ключовими
завданнями керiвництва Товариства е:

1. Обсяг достатнiх та якiсних активiв

2. Зростання власного капiталу за рахунок поповнення статутного капiталу та отримання
прибутку.

2. рЕзультАти дlяльностl

За звiтний перiод було отримано доходи у cyMi 22146 тис.грн.
Склад доходiв:
чистий дохiд вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) -l9 260 тис.грн.
iншi операцiйнi доходи - 3 059 тис. грн.
дохiд вiд змiни iншiх страхових резервiв - (187) тис. грн.
iнrцi доходи - |4 тис.грн.

Загальна сума витрат становить 19 807 тис,грн.
Склад витрат:
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) -2 570 тис.грн.
чистi понесенi збитки за страховими виплатами - 354 тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати - 8 92l тис.грн.
Витрати на збут - 5 583 тис.грн.
Iншi операцiйнi витрати -2З66 тис.грн.
Iншi витрати - 13 тис.грн.

податок на прибуток вiд звичайноiдiяльностi l508 тис. грн.
Прибуток за2018 р. становить 831 тис.грн.



3. лlквlднlсть тА зOБов,язАння.

Показнuкч плаmоспроможносmi (лiквidносmi) Товарuсmва

В цiлому, станом на 31 грулня 2018 року фiнансовий стан Товариства задовiльний.
Розрахунок BapTocTi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюсться згiдно
Методичних рекомендацiй .Цержавноi KoMicii з цiнних паперiв та фондового ринку щодо
визначення BapTocTi чистих активiв акцiонерних товариств вiд l7 .11.2004 р, JФ 485 з
метою визначення умов виконання положень п.3 ст. l55 Щивiльного кодексу Украiни
кСтатутний капiта_п акцiонерного товариства)).

Сmрукmура Сmаmуmноzо капimulу :

Коефiцiснт лiквiдностi
Фl
Фl

(р1 160+pl 165) /

(p1695-pl665- 0,64 1,1
не менше
1.0 _ 2.0

Коефiцiент абсолютноi
лiквiдностi

Фl р1165 / Ф1 р1695 0,64 1,1
не менше
0.2 _ 0.25

Коефiцiент покриття
Ф1
Ф1

(p1195-pl 170) l
(р1695-рl6б5- 2,89 5,8

не менше
0.7 _ 0.8

Коефiцiент загальноi
лiквiдностi

Ф1 (р1195-р11r70) l
Ф1 (р1595-р1520-
nl 525 + nl 695-nl 665-

I,|7 1,3
не менше
1.0 _ 2.0

Коефiцiент фiнансовоi
стiйкостi
(платоспромохtностi,
aBToHoMiT)

Фl р1495 / Ф1 р1300 о 15 0,5

не менше
0.5

Акцiонер Загальна
кiлькiсть ЦП

Частка у
статутному
фонлi,7о

Загальна
BapTicTb акцiй

гDн.
Громадянка Украiни
кчкiна олена Миколатвна

,760
4"1,26з68\ 6 l63 l82.0

Громадянин УкраТни
Ткачов Володимир Васильовlтч

160 4"7,26з68l 6 l63 l 82,0

Громадянин УкраТни
михайлiченко Григорiй Миколайович

88 5,4]26зб 71з бз|,6

всъого 1608 100 lз 039 995.60

Показник Формула
розрахунку

3начення показника
Нормативнi
значення

з1.12.2017 31.12.2018
1 2 3 1 5



l Активи muс. ZpH.
1.2 Необоротнi актив 1 89з5
1.3 Оборотнi активи 40248
1.4 ycbozo акmавiв 59]83
2. ЗОБОВ,ЯЗАННЯ
2.1 Щовгостроковi зобов'язання та забезпечення 2з999
2.2 поточнi зобов'язання 6954
/..э Забезпечення наступних виплат i платежiв l20
2.4 ycbozo зобов'язань зl073
1 ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.4) 281 10
4. СТАТУТНИИ КАПIТАЛ, у mому чuслi: 1 3040

4.1 неоплачений капiтал
4.2 Вилучений капiтал
5. Вiдвернення (рядок 3 - рядок 4) l 5070

Станом на З 1. |2,2018 р. чистi активи Приватного акцiонерного товариства
(укрдiнськд вIЙськово_стрдховд компднIя> складають:

3обов'яз ання Тов арuсmва.

Зобов'язання Товариства складаються з:

довгостроковi зобовьязання за страховими резервами - 2З 999 тис.грн.
поточна кредиторська заборгованiсть за за страховою дiяльнiстю -6 l71, тис.грн.
поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 384 тис.грн,
поточна кредиторська заборгованiсть з одержаних aBaHciB -З96 тис.грн.
поточнi забезпечення - 120 тис.грн.
iншi поточнi зобов'язання - 3 тис.грн.

4. ЕкологIчнI АспЕкти.

Сучасний перiод економiки Украiни характеризуеться не тiльки певними проблемами в
економiчнiй сферi, а й глобальною кризою в екологiТ. Кiлькiсть шкiдливих викидiв у
результатi виробничо-господарськоi дiяльностi промислових пiдприсмств уже перевищу€
допустимi норми вЗ-7 разiв i продовжуе зростати. Екологiчний стан Украiни потребус
вирiшення еколого-економiчних проблем вiтчизняних пiдприемств, проведення
ефективноi полiтики в сферi забезпечення екологiчноi безпеки, основи якоТ започаткованi
в Конституuii Украiни, де визначено прiоритет екологii i державноi пiдтримки заходiв
щодо охорони довкiлля. Успiшна реа;liзачiя екополiтики значною мiрою залежить вiд
можливостi забезпечення екологiчноi безпеки при здiйсненнi виробничоi дiяльностi
пiдприемств, котру необхiдно розглядати у взасмолii екологii i економiки, тому що серед
антропотехногенних факторiв виникнення несприятливих екологiчних ситуаuiй особливе
мiсце посiдас сфера виробництва.



Пiсля проведення екологiчного огляду Товариство вирiшило здiйснювати наступнi
заходи:

зменшення обсягiв водоспоживання;
зNdеншення обсягiв споживання енергiI;
зменшення обсягiв забрулнюючих викидiв ;

iнформування працiвникiв Товариства про природоохоронну дiяльнiсть.

5. СОЦIАЛЬШ АСПЕКТИ ТА КАДРОВА ПОЛIТИКА.

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу: 37 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних праuiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом:

1 особа,
Фонд оплати працi: 5 241 тис.грн. за 2018 piK., 2 9lбтис. грн. за2017 piK збiльшено у
порiвняннi з минулим перiодом на2 З25 тис.грн.

Кадрова програма eMiTeHTa, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiI праuiвникiв
операцiйним потребам eMiTeHTa: пiдприсмство за власнi кошти проводить пiдвищення
ква_пiфiкацii працiвникiв в спецiалiзованих навчаJIьних закладах,

З метою виконання вимог ст.19 Закону Украiни "Про охорону працi" керуючись Кодексом
законiв про працю УкраIни, Податковим Кодексом,УкраТни, Законом Украiни "Про
охорону працi" , Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни, вiд27,06.2003 JrГs994, що
затверджуе Перелiк та засобi з охорони працi, витрати на здiйснення та придбання яких
включаються до витрат" в 201 8 роцi було передбачено витрати на охорону працi 0,5 0% вiд
фонду оплати працi за 2017 piK.

Було прийнято та затверджено HoBi Правiла внутрiшнього трудового розпорядку.
Вiдповiдальнi особи Товариства проходили навчання в консультацiйних центрах та
отримаJIи посвiдчення про перевiрку знань з питань охорони праui,

6. ризики.

Iстотними проблемами, що впливають на дiяльнiсть Товариства е фiнансово-економiчнi
проблеми. Серел них iнфляцiйнi прочеси (пiдвищення цiн на енергоресурси, на товарно-
матерiальнi цiнностi та iнше), здороження кредитних pecypciB, а також система
оподаткування: значнi непрямi податки до бюджету, якi не пов'язанi з основною
дiяльнiстю товариства, а саме земельний податок, податок на HepyxoMicTb.
Слiд зазначити необхiднiсть оновлювати матерiа.tlьно-технiчну базу, що потребус
iнвестицiй (фiнансування) iз залrIенням яких с трулнощi.
KpiM того icHye проблема з мiнiмальним розмiром власного утриманя у звязку з

незначним розмiром статутного фонду та сформованих страхових резервiв , що приводить
до HepiBHoi конкуренцii на страховому ринку.
Страховий ризик характеризу€ стан об'ектiв страхування та обставини, в яких вони
знаходяться. Загальна BapTicTb ризику визначаеться як сума окремих ризикiв, що
впливають на об'скт страхування.



Компанiя постiйно вiдстежуе розвиток ризикiв шляхом проведення вiдповiдного
статистичного облiку, ана.пiзу та обробки зiбраноi iнформачii.
Керiвництво Товариства постiйно вiдстежувас та аналiзуе вiрогiднiсть настання

специфiчних ризикiв, цIо важко пiддаються методам математичного аналiзу, таких як
полiтична нестабiльнiсть (зокрема у перiоди президентських та парламентських виборiв),
хвилi загального економiчного спаду, змiни настроТв у суспiльствi, та iншi фактори
ризику, якi можуть мати значний вплив на успiшнiсть дiяльностi компанii.

I_{i фактори набувають особливо важливого значення, виходячи з тих обставин, що
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть в умовах слабко розвинених економiчноТ та
полiтичноi систем, де держава не завжди добре та вчасно виконуе покладенi на неi
функчii.

.Щiяльнiсть Товариства аналiзуеться на предмет оцiнки iснуючих та виявлення нових

ризикiв, з урахуванням основних принципiв управлiння ризиками.

Нижче наведена таблиця з основним ризиками, якi впливають на успiшнiсть дiяльностi
Товариства.

Карта ризикiв ПРАТ <<УВСК >>

Ризики flрайвери ризикiв

Андеррайтинговий ризик 1. 1 Ризик недостатностi
страхових премiй i

DезеDвiв

Коливання частоти, середнiх розмiрiв
та розподiлу збиткiв при HacTaHHi
страхових випадкiв.

1.2 Катастрофiчний ризик Неточнiсть прогнозiв настання
надзвичаЙних катастрофiчних подiЙ
та оцiнок lх наслiдкiв

1.З Ризик збiльшення
витрат на
обслуговува н ня договорi в
медичного страхування

Неп родума нiсть/непа ритетнiсть умов
укладених договорiв з медичними
асисryючим и компанiями (залежнiсть
винагороди вiд курсу нацiональноi'
валюти i т.д.). Представлення зайвих
послуг у звiтах/актах про виконанi
роботи.

1.4 Ризик збiльшення
частоти i сryпеня
тяжкостi страхових
випадкiв за договорами
медичного страхування

Неточнiсть андерраЙтерських оцi нок
щодо розмiру та кiлькостi страхових
випадкiв за договорами медичного
страхування. Надання неправдивих
даних про cTpaxoBi випадки
медичними закладами.1.5 Ризик неточностi

оцiнок та прогнозiв щодо
спалаху епiдемiй за
договорами медичного
страхування



2, Ринковий ризик 2.L Ризик iнвестицiй в
акцiТ

Ризик iнвестицiй в акцiТ е нес\rпсвим/
оскiльки на балансi Компанil' вiдсутнi
активи, зобов'язання та фiнансовi
iнструменти, що залежать вiд
ринковоТ BapTocTi акцiй.

2.2 Ризик процентноi'
ставки

BapTicTb активiв та зобов'язань
КомпанiТ не залежить вiд BapTocTi
позикових коштiв.

2.3 Валютний ризик незбалансований платiжний баланс
краi'ни. Неефективна грошова
полiтика реryлятора. Полiтичнi,
економiчнi, соцiальнi та iншi причини|
щ0 спричиняють супсвi змiни курсу
нацiональноТ валюти. Неможливiсть
забезпечити зобов'язання/ що
повЪзанi з курсом iноземноТ валюти
активами в тотожнiй валютi.

2.4 Ризик спреду BapTicTb активiв та зобов'язань
КомпанiТ не залежить вiд коливання
рiзницi в доходностi мiж облiгацiями
пiдприсмств та державних облiгацiЙ,
оскiльки в балансi Компанii' вiдсутнi
причини виникнення даного ризику -
облiгацil'.

2.5 Майновий ризик BapTicTb активiв та зобов'язань
Компанil' залежить вiд коливань цiн
на HepyxoMicTb, оскiльки в балансi
Компанii' € об'екти нерухомого майна.

2.6 Ризик ринковоi'
концентрацiТ

BapTicTb активiв та зобов'язань
Компанil' залежить вiд коливань цiн
на HepyxoMicTb, оскiльки в балансi
КомпанiТ € об'€кти нерухомого майна.

Ризик дефолry контрагента/банку Негативний вплив кон'юнкryри
фiнансового ринку краТни. Вiдсрнiсть
зваженого пiдходу до оцiнки
лiквiдностi та надiйностi
контрагентiв/банкiв у спiввiдношеннi
з ризиком втрати грошових коштiв.
Бажання власника бiзнесу вивести з
нього Bci лiквiднi активи.



4. Операцiйний ризик Недолiки управлiння, процесiв
оброблення iнформацiТ, проблеми з
контрольованiстю п роцесiв,
ненадiЙнiсть технологiй, помилки
або/та несанкцiонованi дiТ персоналу
та iншi об'ективнi причини

5. Ризик учасника фiнансовоi' групи Погiршення фiнансового стану
учасника/iв фiнансовоi'групи не с
ризиком то що ПРАТ "УВСК" не €

участником фiнансових груп

Процедура управлiння ризиками мае на увазi систему заходiв, дiй та процедур/
спрямованих на мiнiмiзацiю негативних ризикiв настання можливих ризикiв для
Товариства.
Ризики розрiзняють по сryпеню впливу Товариства на ймовiрнiсть tx настання:

Ризики, що не пiддаються
впливу Компанii

_ КатасгрофiчниЙ ризик_ Валютний ризик- Ризик полiтичноi
несгабiльносгi та
невизначеносri

- Ризик учасника
фiнансовоi групи

Ризики, на якi Компанiя може
впливати з незначною

успiшнiсгю

- Ризик дефолry
контрагента/6анку

- Ризик недоgrатносгi
страхових премiй i

резервiв

Ризики, на якi Компанiя може
впливати з високою

успiшнiсгю

t|, 
,r.

|'

Ризик збiльшення витрат
на обслуговування
договорiв медичного
страхування
ризик збiльшення частоти
i ступеня тяжкосгi
страхових випадкiв за
договорами медичного
страхування
Ризик неточносгi оцiнок
та прогнозiв щодо
спалаху епiдемiй за
договорами медичного
страхування

Операцiйний ризик



7, дOслlджЕння тА lнновАцll.

у звiтному poui товариство не проводило самостiйних дослiджень ринку страхування ,

але для власних потреб проводить власнi маркетинговi дослiдження ринку на якоМУ

працюе, а також здiйснюе монiторинг рiзних аспектiв дiяльностi компанiй-конкурентiв
всеукраiЪського та регiона-гlьних ринках.

8. ФlнАнсовl lнвЕстицlТ.

На кiнець звiтного перiоду Товариство володiло частками у статутному капiтагri

юридичних осiб:

Публiчне акцiонерне товариство "УКРТЕЛЕКОМ" (iдентифiкацiйний коД 21560766,

адреса мiсцезнахОдженнЯ 01601, м. Киiв , вул. Шевченка 1 8) частка у статутному капiта_гli

0,0002%.

Фiнансовi iнвестицii придбанi з метою збереження та примноження капiта;rу та отримання

доходу у виглядiв дивiдендiв.

9. вlрOгlднl пЕрспЕктиви пOддlьшог0 рOзвитку EMITEHTA.

Маючи богаторiчний досвiд роботи на ринку страхування Товариство вiльно поВодитЬСЯ

на ринку хоча бар'ери входження в даний ринок високi. При високих бар'срах вхолу i

u"Co*ory piBHi концентрацii домiнуючi на ринку страхових компанiй можуть вiльно

проводити власну тарiфну полiтику, що мае антиконкурентну спрямованiсть. Усе це

"nnr"ua 
на piBeHb рентабельностi Товариства. Товариство плануе збiльшити об'сми

продажу.rрu*оu"i пролуктiв. Прогнози та плани, по cyTi, вже розглянутi в попереднiх

рЬзлiлаХ описУ бiзнесу. На жаль, в iснуючиХ умоваХ господарювання, неможливо робити

достатньо впевненi прогнози й детальнi плани. Iстотними факторами, якi можуть

вплинути на дiяльнiсiь eMiTeHTa в майбутньому, е збiльшення iнфляuii, зростання цiн,

подорожчання кредитних pecypciB, що негативно вплине на дiяльнiсть EMiTeHTa,

ll . 3BiT керiвництва

l_{ей Звiт складено станом на 31 .12.201В року згiдно Вимог 3акону No3480 до 3BiTy кiревництва та

Jr,iетодичних рекомендацiй Ns9B2 вiд вiд О7.12,2ОlВ poKyMiHicTepcTBa фiнансiв Украiни та вiдповiдно

до 3аконУ УкраТнИ "Про бухгаллерськiЙ облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi",

ПРДТ "УВСК" один iз лiдерiв украТнського страхового ринку, пропонуе

унiверсальний портфель послуг, lло вкJ,lюча€ комплекснi програми захисry

fHTepeciB бiзнесу i широкий спектр страхових продуктiв для приватних осiб. На

ринку страхування з 2001 року.



Предметом безпосередньоТ дiяльносгi Товариства е:

особисте страхування ;

майнове страхування;
страхування вiдповiдальностi;
пересграхування;
фiнансова дiяльнiсгь, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв
та ix управлiнням.

Цiлi ПРАТ <<УВСК> с:

фiнансова стабiльнiсть та надiйнiсть;
розробка нових страхових продуктiв;
постiйне удосконалення cepвicy для надання якiсних страхових послуг;
впровадження iнновацiЙних технологiй;
професiйний розвиток та пiдвищення квалiфiкацiТ персоналу;
реалiзацiя ефективних методiв управлiння.

ПРАТ <УВСК> здiйснюе свою дiяльнiсть по всiй територiТ УкраТни (за винятком
тимчасово окупованоТ АвтономноТ Республiки Крим та територiТ проведення
операцiй об еднаних сил).

OcHoBHi BИoMocTi про Приватне акцiонерне товариство
(yKPAiHcbKA вIЙськово_стрАховА компАнIя>
Найменування суб'скта перевiрки Приватне акцiонерне товариство KYKPAIHCЬKA

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

Код СДРПОУ зlз047l8
.Щата державноi реестрачii, дата та
номер запису в Сдиному державному
peccTpi про включення до Сдиного
державного реестру вiдомостей про
юридичну особу

29.01 .200l ,

05.10.2004,
1 070 l20 0000 002379

OcTaHHi данi про ресстрачiйнi дiI ,Щержавна ресстрачiя змiн до установчих документiв
юридичноi особи: 20,04,2018 l 0741 050052029799;
Приватний HoTapiyc Клiтко В.В.; змiна статутного
капiталу

Мiсцезнаходхtення: 0l lЗ5, м. Киiв, Г.Андрющенка 4 ( лiтера Б)

Факс
Телефони, електронна адреса для
зв'язку

044-230-48- 1 3

044-2з0-48-1,7
vsk(Ovsk.com.Lla

Поточний рахунок 26501015097002
мФо 300з46
Назва банку ПАТ ,, АЛЬФА -Банк"
Види дiяльностi за КВЕ! 65.|2.Iншi послуги у сферi страхування



к лькiсть фiлiй 2 ( XapKiBcbKa фiлiя, Одеська фiлiя)
Кiлькiсть представI]ицтв 4 (в м. Ужгорол , Львiв, Iрпiнь Киiвськоi обл. та м.

[нiпро)
к льк сть акцlонерlв 1J

к льк сть працюючих з8
Остання публiкацiя фiнансовоi
звiтностi

Тихtневик " УкраiЪа Бiзнес Ревю " Jф 17-1812 вiд
24.04.2018 року, тирая( З0 тис. примiрникiв

Щата проведення ocTaHHix зборiв
акцiонерiв

19.10.20l8 року

Найменування, мiсцезнаходження,
телефон,

[епозитарiя

Публiчне акцiонерне товариство кНацiональний
депозитарiй Украiни), 04107, м, Киiв, вул.
Трипiлiна,7Г,
т. (044) 591-04-04

Вiдповiда_пьнi особи за фiнансово-
господарську дiяльнiсть

Голова Правлiння Ткачов Володимир Васильович з

1 1.03.02р. (Протокол зборiв акцiонерiв Jф 4 вiд
11,03.02р.). до кiнця перiолу, що перевiрявся.
Головний бlхгалтер Кондратьева Л.А.: з

01.02.01р. (наказ J\Ъ l-K вiд 01.02.0lp. -
сумiсниuтвом; наказ Ns 4-к вiд 02.04.0lp. - на
постiйнiй ocHoBi) до кiнця перiоду, що перевiрявся.

ПРАТ'ОУВСК" заре€стровано як фiнансову установу вiдповiдно до Розпоряд}кення

,Щержавноi KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни вiд24.06.2004
NрI224, Свiдоцтво про ресстрацiю фiнансовоiустанови cepiT СТ NsЗ1 вiд l8.05.20l0,
ресстрачiйний номер 1 1 1 00439, дата прийняття та номер рiшення про переоформлення
свiдоцтва |2.02.20 |9 N964/ 1 0СТ.

Сmраховi mа пересmрахувальнi операцii'за 20l8 piK зdiйснtовапuся на пidсmавi лiцензiй на
зdiйснення сmраховоi diяльносmi, вudанuх Товарuсmву Нацiонапьною комiсiею, tцо

зdiйснюе dерэtсавне ре2улювання у сферi фiнансовuх послуz:

Вид страховоТдiяльностi
Серiя, ЛЪ та
дата видачi
лiцензii

Строк лiТ
лiцензii

у формi добровiльного :

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

АВ N9 528831
вiл 13,05,2010р

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування фiнансових ризикiв

АВ N9 5288З2
вiл 13.05.2010р

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзникф

Ав Jф 5288зз
вiд 13.05,2010р

з 1З.05.20l0р.
безстроковий

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

АВ N9 528834
вiл l З.05.2010р

з 13.05.2010р.
безстроковий



у формi добrlовiльного:
Страхування lсредитiв (у тому числi вiдповiдаllьностi
позичаJIьника за непогапIення кредиту)

Ав Jф 5288з5
вiл 1З.05.2010р

з l3.05.2010p,
безстроковий

у dlopMi добровiлыlого:
Страхування повiтряного транспорту

Ав Jф 528836
вiд 13.05.2010rэ

з l3.05.2010.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхуванняназемноготранспорту (KpiM
залiзничного)

Ав J$ 528837
вiл l3.05.20l0p

з 13.05.20l0p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вантажiв та багаrку (вантаlкобагажу)

Ав J\ъ 528838
вiл 13.05.2010р

з lЗ.05.2010р.
безстроковий

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

Ав Jф 528839
вiл 13.05,2010р

з l3.05.2010p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування медичних витрат

АВ N'9 528840
вiд 13.05.20l0p

з 1З.05.2010р,
безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

Ав J\ъ 52884l
вiл 13.05.2010р

з l3.05.2010p.
безстроковий

У формi добrrовiльного:
Страхування здоров'я на випадок хвороби

Ав J\ъ 528842
вiд 1З.05.20l0р

з 13.05.2010р.
безстроковий

У форпri добrrовiльного :

Страхування вiд нещасних випадкiв
АВ N9 52884з
вiд 13.05.20l0p

з l3.05.2010p.
безстроковий

у формi добrrовiльного :

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Ав Jф 528829
вiд 13.05.2010р. з l3.05.2010p.

безстроковий
у формi добровiльного:
Страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Ав J\ъ 528830
вiл 13.05.2010р

з l3.05.2010p.
безстроковий

у формi добровiльного:
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я)

Ав Jф594l96
вiд 28.12.201 1р.

з l5.12.2011p.
безстроковий

У формi обов'язкового :

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

АВ N9 528827
вiл 1З.05.2010р

з l3.05.2010p.
безстроковий

У фоDмi обов'язкового :

Особисте страхування працiвникiв вiдомчоi (KpiM тих,
якi працюють в установах i органiзацiях , шо
фiнансуються з .Щержавного бюджету Украiни) та
сiльськоi пожежноi охорони i членiв добровiльних
пожежних дружин (команд)

Ав ]\ь 528822
вiд 13,05.20l0p.

з 13.05.2010р.
безстроковий

У формi обов'язкового :

двiацiйне страхування цивiльноi авiацiт
АВ N9 528828
вiд 13.05.20l0p.

з 13.05.2010р.
безстроковий

у фоrrмi обов'язкового :

Страхування вiдповiдальностi суб'сктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

АВ N9 528825
вiл 13.05.20l0p

з 1З.05.2010р.
безстроковий



У формi обов'язкового :

Страхування цивiльноi вiдповiда-гlьностi громшян
Украiни, що мають у власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за цкоду , яка може бути заподiяна
третiй особi або iT майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiсi зброi

Ав Jю 528826
вiл l3.05.20l0p

з 13.05.20l0p.
безстроковий

У формi обов'язкового:
Страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'сктiв
господарювання за шкоду,яку може бути заполiяно
пожежами та аварiями на об'сктах пiдвищеноi
небезпеки, включаючи пожежовибухонебеспечнi
об'екти та об'€кти , господарська дiяльнiсть на яких
мо}ке призвести ло аварiй екологiчного та caHiTapнo-
епiдемiологiчного характеру

Ав
вiд

Nb528823
1 З.05.20l0р.

з 1З.05.20l0р.
безстроковий

У формi обов'язкового:
Страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi
приватного HoTapiyca

бlн з l3.04.2018p.
-безстроковий

у фоrrмi обов'язкового:
Страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно
довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та
застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв

бlн з 13.04.20l8p.
-безстроковий

Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку eMiTeHTa.

Товариство е органiзацiею, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi
у найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають HaMip i в пола_ltьшому

розвивати господарську дiяльнiсть КомпанiТ. На думку керiвництва, застосування
припущення щодо здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
ocHoBi е адекватним, враховуючи на.пежний piBeHb достатностi iJ капiта-гlу та намiри
акцiонерiв продовжувати надавати пiдтримку Компанii.

Iнформацiя про розвиток eMiTeHTa

Ключовими завданнями керiвництва Товариства е:

Обсяг достатнiх та якiсних активiв
Зростання власного капiталу за рахунок поповнення статутного капiталу та отримання
прибутку

Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних
паперiв eMiTeHToM, якщо це впливае на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового
стану i доходiв або витрат eMiTeHTa:

EMiTеHT не укладав деривативiво не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв, якi
впливають на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан, доходи та витрати.



Суловi справи eMiTeHTa. Сулових справ у звiтному 20l8 poui не було.

Штрафнi санкцii eMiTeHTa. Штрафнi санкцii до eMiTeHTa у звiтному перiолi органами
державноi влади не застосовувались.

ПI. ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ

Частина 1 - Звiт про корпоративне управлiння згiдно вимог Закону УкраiЪи М 3480
"Про цiннi папери та фондовий ринок"

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керусться eMiTeHT: кодекс
корпоративного управлiння вiдсугнiй.

б) колекс корпоративного управлiння фондовоi бiржi, об'еднання юридичних осiб або
iнший кодекс корпоративного управлiння, який eMiTeHT лобровiльно вирiшив
застосовувати. EMiTeHT не застосовував кодекс корпоративного управлiння фондовоi
бiржi, об'сднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння

в) iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi
законодавством вимоги. Положення кодексу корпоративного управлiння не
застосовуються, оскiльки загальними зборами акцiонерiв такий документ не
затверджувався.

Iнформацiя про провеdенi заzальнi збора акцiонерiв (учаснuкiв) mа за2альнай опuс
прuйняmuх на зборах рiшень

Вид зага-гlьних зборiв* черговi позачерговi
х

Дата проведення 2l .03.201 8

Кворум зборiв** кворум для проведення Зага-гlьних зборiв наявний,
оскiльки для участi у Загальних зборах
зарееструвались акцiонери, якi сукупно с
власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

опис
Пере4iк питань. що розглядалися на затальн.их зборах:

1. Про обрання Лiчильноi KoMicii

2. Про порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування.

Про обрання Голови рiчних загальних зборiв акцiонерiв,
3. Секретаря рiчних Загальних зборiв та уповноваження Голови
Рiчних загальних Зборiв акцiонерiв та Секретаря Рiчних загальних
зборiв акцiонерiв пiдписати протокол Рiчних загальних Зборiв
акцiонерiв.



4. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних Зборiв
акцiонерiв Товариства.
5. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 20l7 piK та затвердх(ення
заходiв за результатами його розглялу.
6. Розгляд звiту Наглядовоi Ради Товариства за 2017 piK та
затвердження заходiв за результатами його розгляду
7. Розгляд звiту Ревiзора Товариства за 20l7 piK. Прийняття рiшення
за наслiдками розглялу звiту Ревiзора Товариства за 2017 piK,
Розгляд та затвердження висновку Ревiзора Товариства за

результатами перевiрки фiнансово-господарськоТ дiяльностi
Товариства за 2017 piK>.

8. Про затвердження результатiв фiнансово-господарськоi дiяльностi
(рiчного звiту) та балансу Товариства за 2017 piK.
9. Про розподiл прибутку Товариства за 2017 piK.
10. Прийнятгя рiшення про спосiб виплати дивiдендiв aKuioHepaM.
11. Про збiльшення статутного капiталу товариства шляхом
пiдвищення номiнальноТ BapTocTi акцiй за рахунок спрямування до
статутного капiталу частини прибутку.
12. Про затвердження рiшення про випуск акцiй новоi HoMiHaTbHoT

BapTocTi.
13. Про внесення змiн до Статуту Товариства в зв'язку з приведенням
Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами Закону Украiни <Про

акцiонернi товариства) та пов'язаних зi збiльшенням статутного
капiталу шляхом пiдвищення номiнальноi BapTocTi акцiй та
затвердження НовоТ релакuii статуту.
14. Про уповноваження Голови Рiчних загальних Зборiв акцiонерiв
та Секретаря Рiчних загальних Зборiв aKuioHepiB пiдписати нову

редакцiю Статуту Товариства,
15. Про затвердження новоТ редакцii Положення про Наглядову Ралу
Приватного акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiнами, внесеними у Закон УкраТни
<Про акцiонернi товариства).
1б. Про затвердження новоi релакчii Поло>ttення про Загальнi Збори
Приватного акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiнами, внесеними у Закон УкраТни
<Про акцiонернi товариства).
17. Прийнятгя рiшення про дозвiл Головi Правлiння укладати
договори страхування, перестрахування, якщо Тх BapTicTb перевиIцус
l0 вiдсоткiв BapTocTi активiв Товариства на перiод до дати прийняття

черговими рiчними загальними зборами рiшення з цього питання).
Особи, що подавали пропозицii до перелiку питань порядку денного:
пропозицiй до порядку денного не подавалось.

Результати розгляду питань порядку денного:
Здiйснено розполiл прибутку за 2017 piK, збiльшено статутний
капiтал Товариства шляхом пiдвищення номiнальноТ BapTocTi акцiй
за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку
4 999 995,60 грн., затверджено рiшення про випуск акцiй новоi
номiнальноi BapTocTi, затверджено Статут у новiй редакчiТ
З ycix питань порядку денного рiшення прийнятi.



Вид загапьних зборiв* позачерговi
х

Дата проведення 09.01 .20l 8

ItBopyM зборiв** кворум для проведення Загальних зборiв наявний,
оскiльки лля участi у Загальних зборах
зарееструвались акцiонери, якi сукупно с
власниками 100 вiдсоткiв голосуючих акцiй.

опис Перелiк питань. що розглядцися ча зага-llьних зборах;:
1.Про обрання Голови Позачергових загальних зборiв акцiонерiв,
Секретаря Позачергових Загальних зборiв та уповноваження
Голови Позачергових загальних Зборiв акцiонерiв та Секретаря
Позачергових загальних Зборiв aKuioHepiB пiдписати протокол
Позачергових загальних Зборiв акцiонерiв та нову редакuiю
Статуту Товариства.
2. Про обрання Лiчильноi KoMicii,
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) Позачергових
Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства.
4. Про змiну н€вви Приватного акцiонерного товариства <Вiйськово-
страхова компанiя> з Приватного акцiонерного товариства
кВiйськово-страхова компанiя> на Приватне акцiонерне товариство
<Украiнська вiйськово-страхова компанiя>.
5. Про внесення змiн до Статуту Товариства в зв'язку з

приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз нормами
Закону Украiни <Про акцiонернi товариства) та законодавства
УкраТни i змiною назви Товариства та його затвердження у новiй

редакцii.
6.Про змiну назви Прелставництва Приватного акцiонерного
товариства <Вiйськово-страхова компанiя> у м, ffнiпро з

Представництва Приватного акчiонерного товариства <вiйськово-
страхова компанiя> у м. Щнiпрi на Прелставництво Приватного
акuiонерного товариства <Украiнська вiйськово-страхова компанiя>

у м. .Щнiпрi.
7. Про затвердження новоi редакчii положення про Прелставництво
Приватного акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-
страхова компанiя> у м. Щнiпрi у зв'язку зi змiною назви

представництва.
8. Про змiну назви Прелставництва Приватного акцiонерного
товариства <Вiйськово-страхова компанiя> у м. Львовi з Приватного
акцiонерного товариства кВiйськово-страхова компанiя> у м. Львовi
на Прелставництво Приватного акцiонерного товариства
<Украiнська вiйськово-страхова компанiя) у м. Львовi.
9. Про затвердження новоi редакцii Положення про Представництво
Приватного акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-
страхова компанiя> у м. Львовi у зв'язку зi змiною нzвви
представництва.
10. Про змiну назви Представництва Приватного акцiонерного
товариства <Вiйськово-страхова компанiя> у м.

Ужгородi з представництва Приватного акцiонерного товариства



<Вiйськово-страхова компанiя> у м. Ужгородi на Представництво
Приватного акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-
страхова компанiя> у м. Ужгоролi.
1 1. Про затвердження HoBoi редакцiТ Полоrкення про Представництво
Приватного акцiонерного товариства <YKpaiHcbKa вiйськово-
страхова компанiя> у м. Ужгородi у зв'язку зi змiною назви
представництва.
12.Про змiну назви Одеськоi фiлii Приватного акцiонерного
товариства <Вiйськово-страхова компанiя> з Одеськоi фiлii
<Вiйськово-страхова компанiя> на Одеську фiлiю Приватного
акцiонерного товариства <Украiнська вiйськово-страхова компанiя>.
13. Про затвердження новоi релакчii Положення про Олеську фiлiю
Приватного акuiонерного товариства <УкраТнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiною назви фiлii.
l4. Про змiну назви XapKiBcbKoi фiлii Приватного акцiонерного
товариства <Вiйськово-страхова компанiя> з XapKiBcbKoi фiлiТ
<Вiйськово-страхова компанiя> на XapKiBcbKy фiлiю Приватного
акцiонерного товариства кУкраiнська вiйськово-страхова компанiя>.
l5. Про затвердження новоi редакцiI Полоrкення про XapKiBcbKy

фiлiю Приватного акцiонерного товариства кУкраТнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiною нtвви фiлii.
16. Про затвердження новоi релакчii Положення про Наглялову Ралу
Приватного акцiонерного товариства кУкраiнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiною назви Товариства.
17. Про затвердження t"toBoi релакчiТ Полоrкення про Загальнi Збори
Приватного акцiонерного товариства кУкраiнська вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiною назви Товариства.
l8. Про затвердження новоi редакцiТ Положення про Правлiння
Приватного акцiонерного товариства <YKpaiHcbKa вiйськово-
страхова компанiя> у зв'язку зi змiною назви Товариства.
l9. Про виключення з вiдомостей про Приватне акцiонерне
товариство квiйськово-страхова компанiя> у Сдиному державному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемuiв та
громадських формувань про I]ентральнийчи мiсцевий орган
виконавчоi влади, до сфери управлiння якого належить державне
пiдприсмство або частка держави у статутному капiталi юридичноТ
особи, якщо ця частка становить не менше 25 вiдсоткiв Фонд
державного майна.
Особи, що подавали пропозицiТ до перелiку питань порядку денного:
пропозицiй до порядку денного не подавалось.
Результати розгляду питань порядку денного:
Змiнена назва Товариства на Приватне акцiонерне товариство
кУкраТнська вiйськово-страхова компанiя>, змiненi назви

вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства, затвердженi HoBi релакuii
Положень про вiдокремленi пiдроздiли Товариства, затверджена
нова редакчiя статуту Товариства, затвердженi HoBi редакцii
Положень про Наглядову раду, Загальнi збори.
З ycix питань порядку денного рiшення прийнятi.



Який орган здiйснював ресстрацilо акцiоllерiв лля y.lacTi
акцiонерiв останнього разу?

Ресстрацiйна комiсiя
Акцiонери

Щепозитарна установа
Iнше (запишiть): д/н

Пiдняттям карток

Бюлетенями (тасмне голосування)
Пiдняттям рук

Iнше (запишiть): д/н

в загальних

Так

х

Так

х

Hi

зборах

Hi

х
х

Hi
х

х

Hi

Який орган здiйснював контроль за станом ре€страцii акцiонерiв або ii
lB для участl

У який спосiб вiдбувалось голосуваIIня з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?

Якi були ocHoBHi причини скликання ocTaHHix позачерfових зборiв?
Так

Реорганiзацiя

,Щодатковий випуск акцiй
Внесення змiн до статуту
Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу
товариства

Прийняття рiшення про зменьшення статутного капiталу
товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членiв
наглядовоi рали
Обрання або припинення повноважень членiв виконавчого
органу

Обрання або припинення повноважень членiв ревiзiйноТ
KoMicii (ревiзора)

,.Щелегування додаткових повноважень наглядовiй ралi

Hi
х
х
х

х

х

х

х

х

х

пр9/цставникiв для участi в ocTaHHix загальних зборах (за наявностi ю

Так* Hi*
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку х
Акцiонери, якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 вiдсоткiв х



Iнше (запишiть): д/н Hi
Чи проводились у звiтному роцi загальнi збори акцiонерiв у формi заочного голосування?
Так, прийнятi рiшення по обранню Першого заступника Голови Правлiння та Ревiзора.

У разi скликання позачергових загальних зборiв зазначаються i\ iнiцiатори:
наглядова рада
У разi скликання, але не проведення чергових загальних зборiв зазнача€ться
причина ik непроведення: черговi зага_пьнi збори були проведенi .

У разi скликання, але не проведення позачергових загальних зборiв зазначасться
причина iх непроведення: позачерговi зага_пьнi збори були проведенi.

Персональний склад наглядовоi ради та колегiального виконавчого органу (за
наявностi) eMiTeHTa, ikHix KoMiTeTiB (за наявностi), iнформацiю про проведенi
засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Склад наглядовоТ ради (за наявностi)

Комiтети в складi наглядовоi рали (за наявностi)

У разi проведення оцiнки роботи KoMiTeTiB зазнача€ться iнформацiя щодо Тх

компетентностi та ефективностi. Зазначаеться iнформацiя стосовно кiлькостi
засiдань та яких саме KoMiTeTiB наглядовоi рали: комiтети не створювались.

Персональний склад наглядовоi рали

кiлькiсть
эсiб

тленiв наглядовоi ради - акцiонерiв l
{ленiв наглядовоi ради - представникiв акцiонерiв
тленiв наглядовоi ради - незалежних директорiв э

Так* Hi*

З питань аудиту х
З питань призначень х
З винагород х
Iншi (запишiть)

Прiзвище, iм'я, по батьковi Посада незалежний член
Так* Hi*

KyKiH Андрiй Федорович Голова Наглядовоi ради х
Ткачов Сергiй Володимирович Член НаглядовоТ ради х
михайлiченко Григорiй Миколайович Член НаглядовоТ ради х



Якi з вимог до .lленiв наглядовоТ рали викладенi у внутрiшнiх локументах
акцiонерного товариства?

Гак* :{i*

аJIузевi знання i досвiд роботи в галузi к
3нання у сферi фiнансiв i менед>ltменту к
Особистi якостi (чеснiсть, вiдповiдальнiсть) к
Вiдсутнiсть конфлiкту iHTepeciB к
раничний BiK к

Вiдсутнi будь-якi вимоги к
ншi (запишiть) к

коли останнiй
ознайомився зi

раз було обрано
своiми правами

tIового члена наглядовоi ради, яким чином BiH
та обов'язками?

Так* Hi*

Новий член наглядовоТ ради самостiйно ознайомився зi змiстом
внутрiшнiх докlментiв акцiонерного товариства

х

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

х

.Щля нового члена наглядовоi ради було органiзовано спецiальне
навчання (з корпоративного управлiння або фiнансового менел>lсменту)

х

Ycix членiв наглядовоi ради було переобрано на повторний строк або не

було обрано нового члена

х

Iнше (запишiть)

Засiдання наглядовоi рали та загальний опис прийнятих на них рiшень.

Протягом звiтного перiолу було проведено l 1 (засiдань) НаглядовоТ ради, на яких було

прийнято наступнi рiшення:
призначенi рiчнi загальнi збори тазагшIьнi збори у формi заочного голосування,

прийнято рiшення про виплату дивiдендiв, затверджений фiнансовий план Товариства на

2Ь1 8 piK, затверджена ринкова BapTicTb пакету акцiй Товариства, затверджена фiнансова
звiтнiсть та звiтнi данi страховика.

яким чином визнача€ться розмiр винагороди членiв наглядовот рали. Члени

Наглядовоi рали винагороди не отримують,



Iнформачiя про викоIlавчий оргаrl

Склад виконавчого
органу

Функuiональнi обов'язки

Голова правлiння:
Ткачов Володимир
васильович
Член правлiння:
маньковський
Анатолiй
Олександрович
Головний бухгалтер
Кондратьсва Людмила
Анатолiiвна

ПРАВЛIННЯ е виконавчим органом ТЬвариства, який здiйснюс

управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.
правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй

радi Товариства та органiзову€ виконання ix рiшень.
Правлiння обираеться за рiшенням Загальних зборiв у кiлькостi
не менше 3 членiв. ,Що складу Правлiння входять: Голова
Правлiння, його заступники, в тому числi Перший заступник та
члени Правлiння.
Голова Правлiння обирасться Загальними зборами AKuioHepiB
TepMiHoM на три роки. Загальнi збори Акцiонерiв, за поданням
Голови Правлiння, обирають iнших членiв Правлiння TepMiHoM на

три роки.
У разi, якIцо пiсля закiнчення строку, на який обранi Голова та
члени Правлiння, загальними зборами з буль-яких причин не

прийнято рiшення про обрання або переобрання Голови та членiв

Правлiння, повноваження членiв Правлiння продовжуються до

дати прийняття загальними зборами рiшення про обрання або

переобрання Голови та членiв Правлiння.
Роботою Правлiння керу€ Голова Правлiння, який мае право:

скликати засiдання Правлiння, визначати iхнiй порядок денний та

головувати на них;

розподiляти обов'язки мiж членами Правлiння;
без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти вiд
його iMeHi юридичнi дii в межах компетенцii, визначеноi цим
Статутом;
приймати рiшення про укладення тих правочинlв, рlшення про

укладання яких не вiднесено до компетенцiТ iнших органiв

Товариства;

розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах,

визначених цим Статутом, рiшеннями Загальних зборiв,

НаглядовоТ рали або Правлiння;
вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
видавати довiреностi, пiдписувати договори та iншi документи
вiд iMeHi Товариства, рiшення про укладення (видачу) яких

прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його

компетенЦii вiдповiдно до положень цього Стаryту;
наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них

заходи заохочення та накладати стягнення вlдповlдно До чинного

законодавства УкраТни, Статуту та внутрiшнiх докlментiв
Товариства;



в межах cвoei компетенцii видавати накази i давати вказiвки,
обов'язковi для виконання BciMa працiвниками Товариства;
здiйснювати iншi фунrtцii, якi необхiднi для забезпечення
нормальноi роботи Товариства, згiдно з чинним законодавством
та внутрiшнiми док}ментами Товариства.
Голова Правлiння мас право тимчасово делегувати (на час
вiдпустки, хвороби чи вiдрядrкення) своi повноваження одному з
свотх заступникiв.

Звiт про винагороду членiв виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого
органу в грошовiй та натурiльнiй формах не виплачуваJIась. Заробiтна плата
нараховувалась згiдно штатного розпису та була виплачена в повному обсязi.
Заборгованiсть по заробiтнiй платi за звiтний перiод вiдсутня.

Звiт виконавчого органу.

Станом Ha3l.|2.2018 року до складу Правлiння (виконавчого органу) Товариства
входять:
Голова Правлiння Ткачов В.В.
Члени Правлiння Товариства:
Засryпник Голови Правлiння Маньковський А.О.
Головний бухгалтер Кондратьева Л.А.

Протягом 2018 року склад Правлiння Товариства не змiнювався.
протягом звiтного перiоду було проведено 9 (засiлань) засiдання Правлiння, на яких були
прийнятi рiшення про надання спонсорськоi фiнансовоi благодiйноi допомоги, поворотноi
фiнансовоi допомоги працiвникам та юридичноi особi, надання згоди на укладення
Товариством договору оренди легкового автомобiля.

Члени Правлiння виконували рiшення, прийнятi загальними зборами акчiонерiв та
наглядовою радою Товариства;
особисто бра_гrи участь у чергових та позачергових загальних зборах акшiонерiв, засiданнях
правлiння.
брали участь у засiданнi Наглядовоi рали на if вимогу;
дотримуваJIися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких е заiнтересованiсть (конфлiкт iHTepeciB);

дотримувалися Bcix встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацii з обмеженим доступом. Не розголошували
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стаJIа вiдомою у зв'язку iз виконанням

функцiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такоi iнформацii, а також
використовувати ir у своiх iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;
завчасно готувалися до засiдання правлiння, зокрема, знайомилися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирали та аналiзували додаткову i нформацiю ;



очолювали вiдповiдний напрям роботи та спрямовували дiяльнiсть вiдповiдних
структурних пiдрозлiлiв Товариства вiдповiдно ло розполiлу обов'язкiв мiж членами
правлiння Товариства;
своечасно надавЕ}ли наглядовiй ралi, Ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства повну i точну iнформаuiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.

Опuс основнuх харакmерuсmuк сuсmем BHympiu,tHbolo конmролю i управлiння рuзuкаIлlu
емimенmа

Протягом 2018 року в ПРАТ (УВСК) функцiонував Вiддiл внутрiшнього аудиту
(контролю), який мае у своему складi l аудитора. Проведено плановий внутрiшнiй аулит.
За результатами складено звiт з рекомендацiями, яки були впровадженi керiвництвом
компанii у вiдповiдностi з встановленими термiнами.
Вiдповiдно до затверджених розпорядженням Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг Ne 295 вiд04.02.2014р. Вимог
щодо органiзаuiТ i функuiонування системи управлiння ризиками у страховика, рiшенням
Наглядовоi рали Товариства (протокол Ns 04/06/2014 вiд 27.06.20l4p.) затверлжено
Стратегiю управлiння ризиками Товариства.
Наказом Товариствавtд27.06.2014 року призначений Праuiвник, вiдповiда-гlьний за оцiнку

ризикiв в Товариствi, який здiйснюс:
- виявлення, визначення, оцiнку ризикiв;
- збiр необхiдноТ iнформацii для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного
контролю за ризикtlп{и;
- контроль за порушенням допустимих меж ризикiв;
_ надання рекомендацiй Правлiнню Товариства,щодо врегулювання ризикiв;
- надання звiтiв Правлiнню Товариства, щодо проведеноi роботи, а також щодо розмiрУ
капiталу, необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iЗ

ризик{tми;
- проведення стрес-тестування;
-надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння
ризиками.

чи створено у вашому акчiонерному товариствi ревiзiйну комiсiю або введено посаду

ревiзора?

Так, е Ревiзор

скiльки разiв на pik у середньому вiдбувалися засiдання Ревiзора протягом ocTaHHix

трьох poKiB? _ 1раз 
пнепного товапис1 ii якого зВiдповiдно до статуту вашого акчiонерного товариства, до компетенцl

органiВ (загальних зборiв акцiонерiв, наглядовоi ради чи виконавчого органу)
належить вирiшення кожного з цих питань?*

Загаль _ Не належить до
,бор, 

n' НаГЛЯДОВ" Р::::'ВЧИй i'o*n.r.nulT
акцiонерiв РаДа ОРГаН жодного органу

визначення основних
напрямiв дiяльностi
(стратегii)

Так Hi Hi Hi



Затвердlкення планiв
дiяльностi (бiзнес-планiв) Hi ТаК Hi

Затвердrкення рiчного
фiнансового звiту або Так Hi Hi
балансу чи бюдхtету

Обрання та припинення
повноважень голови та Так Hi Hi
членiв виконавчого органу

Обрання та припинення
повноважень гопови та так Hi Hi
членiв наглядовоi ради

Обрання та припинення Так Hi Hi
повноважень голови та
членiв ревiзiйноi KoMicii

Визначення розмiру
винагороди для голови та Так Hi Hi
членiв виконавчого органу

Визначення розмiру
винагороди для голови та
членiв наглядовоТ рали так Hi Hi

Прийняття рiшення про
притягнення до майно.воi так Hi Hi
вiдповiдальностi членlв
правлiння

Прийняття рiшення поо
додатковиИ "rny"n'unl_,itt 

ТаК Hi Hi

Прийняття рiшення про
викуп, реалiзацiю та Так Hi Hi
розмiщення власних акцiй

Затвердження зовнiшнього Hi ,l.aK Hi
аудитора

Затвердження договорiв,
щодо яких icHyc конфлiкт Так Hi Hi
iHTepeciB

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi

Hi



LIи мiстить стаryт акцiонерного товариства положення, яке обмежу€ повноваження
ВиКОнаВчого органу приЙмати рiшення про укладення договорiво враховуючи ii
суму, вiд iMeHi акцiонерного товариства? (TaK/Hi) Так.

Чи мiстить статут або внутрiшнi документи акцiонерного товариства положення про
конфлiкт iHTepeciB, тобто суперечнiсть мiж особистими iнтересами посадовоТ особи
або пов'язаних з нею осiб та обов'язком дiяти в iHTepecax акцiонерного
товариства?(так/нi) Hi.

якi документи iснують у вашому акцiоrlерному товариствi?
Так
х
х
х

х

дlн

Яким чином акцiонери можуть отримати таку iнформацiю про дiяльнiсть вашого
акцiонерного товариства?*

Публiкуеться у
пресi,
ОПРИЛЮДНIО€ТЬСЯ

Iнформацiя в

розповсюджуеться загальнодосryпнiй
на загальних iнформацiйнiй
зборах базi даних

НКЩПФР про
ринок цiнних
паперiв

Фiнансова
звiтнiсть.' laк
результати
дiяльностi
Iнформацiя
про
акцiонерiв,
якi

л -tакволодlють lu
вiдсоткiв та
бiльше
статутного

Так Так

Положення про зага_гlьнi збори акцiонерiв
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правлiння)

Положення про посадових осiб акцiонерного товариства
Положення про ревiзiйну комiсiю (або ревiзора)
Положення про акцii акцiонерного товариства

Положення про порядок розподiлу прибутку
Iнше (запишiть):

Hi

х

х
х

Hi Так

Hi Так Так Так



капiт€rлу

Iнформацiя
про склад
органiв Так Hi Так Так Так
управлiння
товариства

Статут та
внутрiшнi Так Hi Так Hi Hi
документи
Протоltоли
загальних
збоgiв Hi Hi так Hi Hiакцlонерlв
пiсля ix
проведення

Розмiр
винагороди
По,саДоВих Hi Hi Hi Hi HioclCl

акцiонерного
товариства

Чи готус акцiонерне товариство фiнаtlсову звiтнiсть вiдповiдrlо до мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi? (TaK/Hi) Так

Скiльки разiв на piK у серелньому проводилися аудиторськi перевiрки акчiонерного
товариства незалежним аудитором (аулиторською фiрмою) протягом звiтного перiоду?

Гак* цi*
Це проводились взагалi
Иенше нiж раз на piK
?аз на piK к
-Iастiше нiж раз на piK

Який орган приймав рiшення про затвердження незалежного аудитора (аулиторськоi
фiрми)?

Так* Hi*

Загальнi збори акцiонерiв

Наглядова рада х
Виконавчий орган

Iнше (запишiть)



з власноi iнiцiативи

За дорученням загаJIьних зборiв

За дорученням наглядовоi ради
За зверненням виконавчого органу

на вимогу акцiонерiв, якi в сукупностi володiють понад 10 вiдсоткiв
голосiв

Iнше (запишiть)

з iнiцiативи якого органу ревiзiйна комiсiя (ревiзор) проводила перевiрку остаIiнього
разу?

Перелiк осiб, якi пряпло або опосереdковано е власнuкалlu значноzо пакеmа акцiй
е.uimенmа

Iнформацiя про буdь-якi обмеuсення прав учасmi mа zолосування акцiонерiв (учаснuкiв)
на зааfuпьнuх зборах емimенmа;
Буль-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах
eMiTeHTa вiдсутнi.

Поряdок прuзначення mа звiльнення посаdовuж осiб емimенmа
Наглядова Рада обирасться строком на 3 роки,
Якщо у встановлений, с,rро,к, заI,аJIьними збсlрами не прийняr:i рiпtення шро обрання
членiв Наглядовоi Ради, затверджеrIня умов цивiльно-правових договорiв, трудових
логоворiв (KoHTpaKTiB), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру Тх винагороди.
обрання особи, яка уповноI}ажуеl]ься на пiдLlисання договорiв (KoHтpaKT,iB) з членами
Наглядовоi Ради, прийняття рiшеltлlя про припицеl{шя пoBнoBa}Keltb члелtiв Наглядовоi

М п/п Повне найменування
юридичноi особи -
власника (власникiв) або
прiзвищео iм'я, по
батьковi (за наявностi)
фiзичноТ особи - власника
(власникiв) значного
пакета акцiй

[дентифiкацiйrlий код згiдно з

Сдиним державrIим ре€стром
юридичних осiб, фiзичних осiб
- пiдприсмцiв та громадських
формувань (лля lоридичноТ
особи - резидента), код/номер
} торговельного, банкiвського
чи судового ре€стру,
ресстрацiйного посвiдчення
иiсцевого органу влади
iноземноI держави про
ресстрацilо юридичноi особи
[лля IоридичrlоТ особи -
перезидента)

Розмiр частки
акцiонера (власника)
пiсля змiни (у
вiдсотках до
статутного капiталу)

1 Гкачов Володимир
васильович

+7,264

z KyKiHa Олена Миколаiвна +7,264



Ради, пов[Iова}кення члел,tiв Наглядовсri Ради припиItяються, KpiM повI{оважень з
пiдготовки, скликання i проведення загальних зборiв.
одна й та сама особа може переобиратися чJIеном I-Iаг.ляltовот Ради необмежену
кiлькiсть разiв.
Пiсля обрання з членами НаглядовоТ Ради уклада€ться цивiльно-правовий чи труловий
договiр (контракт). Такий логовiр або кон.грактвiд iMeHi Товарис.гва гlilшtисусr.ься
головоIо Правлiшrrя чи iншою уповIlоваженоIо ЗагitJ'lьцими зборами особою на умовах.
затверджених рiшенням загальних зборiв. У разi укладення з членом I,1аглядовот Ради
Товариства цивiльно-правовоl,о lIоговору такий .uоговiр мо)(е буr,и сrп"ltат.ним або
безоплатним.
повновокення члена Наглядовоi Ради припиняються достроково:
Загальнi збори Товарис:гва можуть прийняr,и рiшення про l1ocтpoкoBe IIригIинення
повноважень членiв Наглядовоi Ради та одшочасне обрання [lових членiв.
член FIаглядовоi Ради, обраний як представниlt акцiонера або групи аrсцiонерiв N{оже

бути замiнений таким акrцiонером або груltок-l акцiонерiв у буjtь-який .lac.
повноваже}Iня члена Наглядовот Ради дiйсгri з моменту його обрання загальними
зборами.
У разi замiни члена Наглядовоi'Ра.,tи - представника акцiонера повноваження вiltкликаногсl
члена Наглядовоi Ради припиняються, а новий член Наглядовоi Ради набувас
повновa)кень з моменту отримання Товариствоl\{ письмового повiдомлення вiд акцiонера
(акцiонерiв), представником якого С вiдr:овi:tний .I"цен Нагля;lовоТ Ради. ГJовi;tом;lення
про замiну члена Наглядовоi Ради - представника акцiонера повиIlно мiстити
iнформацiю прО новогО члена НаглядовоТ Ради, який признаLIасться на замiну
вiдкликаного (прiзвиr]lе, iм'яо по ба,гьковi (найменування) акцiонера (aKltioHepiB). розмiр
пакета акцiй, що йому належить або iM сукупцо rrалеrкить).

Дкцiонер (акцiонери), пРеllс'гавник якого (яких) обраний чJ]еном Наг;lяllовоI Ради. може
обмежити повновarкення свого представника як члена Наглядовоi Ради.
Без рiшення загальних зборiв повноваження члена Наглядовоi Ради з одночасним
припиненням договору припиняються:
за його бажанням за умови письмового повiдомлення про ue Товариства за два тижнi;
В РаЗi НеМОжлиВостi виконання обов'язкiв члена Наглядовоi Ради за станом здоров'я;
В РаЗi набрання законноi сили вироком чи рiшенням суду, яким його засулжено до
покарання, що виключа€ можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядовоi Ради;
в разi cMepTi' визнання його недiездатним' обмежено дiездатним, безвiсно вiдсутнiм,
померлим.
5) Уразi отриманrшакчiонерним Товариством письмового повiдомленrш про замiну члена
Наглядовоi Радл, яоrй е представником акцiонера.
У разi якщо незалежний директор протягом строку своiх повноважень перестае вi,щrовiдапа
вимогаN,I, визначеним tгу{кюм l0-1 статгi 2 Закону Уrсрани <Про aKuioHepHi товариства>о BiH
повинен скJIасти своТ повноваження достроково шляхом подання вi.щrовiдlою письмовою
повiдомленrrя Товарисгву,
5.7,У разi одностороннього складення з себе повноважень член Наглядовоi Ради
зобов'язаний письмово повiдомити про це правлiння та Наглядову Ралу Товариства не
пiзнiше як за 10 днiв.



ПРАВЛIННЯ е виконавчим органом Ъвариства, який здiйснюс управлiння поточною
дiяльнiстю Ъвариства.
правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй ралi Товариства та
органiзовуе виконання ix рiшень.
Правлiння обираеться за рiшенням Загальних зборiв у кiлькостi не менше 3 членiв. !о
складу Правлiння входять: Голова Правлiння, його заступники, в тому числi Перший
заступник та члени Правлiння.
Голова Правлiння обираеться Загальними зборами Акцiонерiв TepMiHoM на три роки.
Загальнi збори Акцiонерiв, за поданням Голови Правлiння, обирають iнших членiв
Правлiння TepMiHoM на три роки.
У разi, якщо пiсля закiнчення строку, на який обранi Голова та члени Правлiння,
загальними зборами з буль-яких причин не прийнято рiшення про обрання або
переобрання Голови та членiв Правлiння, повноваження членiв Правлiння продовжуються
до дати прийняття загаJIьними зборами рiшення про обрання або переобрання Голови та
членiв Правлiння.
Головою Правлiння Товариства, Першим заступником i заступниками Голови Правлiння
Товариства, членами Правлiння Товариства можуть бути особи, якi перебувають з

Товариством у трудових вiдносинах.
Вiд iMeHi Товариства труловий логовiр (контракт) пiдписуе голова Наглядовоi рали чи
особа, уповноважена на те Загальними зборами. Членом Правлiння Товариства може бути
буль-яка фiзична особа, яка мае повну цивiльну дiсздатнiсть i не е членом Наглядовоi рали
чи Ревiзором Товариства.
Порядок формування Правлiння встановлюються у Положеннi про Правлiння.

Ревiзiйна комiсiя. Ревiзор обираеться Загальними зборами з числа Акцiонерiв. Ревiзор
обираеться Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну
дiездатнiсть.
Не може бути Ревiзором:
член Наглядовоi ради;
член Правлiння;
Корпоративний секретар;
особа, яка не мае повноi цивiльноi дiсздатностi;
члени iнших органiв Товариства.
Ревiзор не може входити до складу лiчильноi KoMicii Товариства. Порядок обрання
Ревiзора, а також вимоги до кандидату встановлюються у Положеннi про Ревiзора
Товариства.
Буль-якi винагороди або компенсацii, посадовим особам eMiTeHTa при звiльненнi не
виплачувались.

повновасrcення посаdов uх осiб елrimенmа.

Члени правлiння мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та свосчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання cBoix функuiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання
поточноI дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицii, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного
на засiданнi правлiння Товариства;



4) iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;
5) надавати у письмовiй формi заувах(ення на рiшення правлiння Товариства;
6) вимагати скликання позачергового засiдання наглядовоi рали Товариства;

Члени правлiння зобов'язанi:

1) дiяти в iHTepecax Товариства добросовiсно, розумно та не перевищувати своТх
повноважень. Обов'язок дiяти лобросовiсно i розумно означа€ необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та наJIежну оберех<нiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин;
2) керуватисяу своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни, Статутом Товариства,
цим Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi зага_пьними зборами акцiонерiв та наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях правлiння. Завчасно повiдомляти про неможливiсть участi у загальних зборах
акцiонерiв iз зазначенням причини;
5) брати участь у засiданнi наглядовоi ради на ii вимогу;
6) лотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких е заiнтересованiсть (конфлiкт iHTepeciB);
7) лотримуватися Bcix встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацii з обмеженим доступом. Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функuiй члена правлiння, особам, якi не мають доступу до такоI iнформаuii, а також
використовувати iT у cBoii iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;
8) контролювати пiдготовку i свосчасне надання матерiалiв до засiдання правлiння;
9) завчасно готуватися до засiдання правлiння, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та ана-пiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiI фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних
структурних пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно ло розподiлу обов'язкiв мiж членами
правлiння Товариства;
11) своечасно надавати наглядовiй ралi, Ревiзору, правлiнню, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства повну i точну iнформачiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан
Товариства.
3.3. Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед товариством за збитки, завданi
товариству своiми дiями (безлiяльнiстю), згiдно iз законом.

Члени Наглядовоi Ради мають право:

брати участь у засiданнях правлiння Товариства;
отримувати повну, достовiрну та своечасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання cBoix функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати iх копii, а

також копii документiв фiлiй та представництв Товариства. Вищезазначена iнформачiя та

документи надаються членам Наглядовоi Ради протягом двох днiв з дати отримання
Товариством вiдповiдного запиту на iм'я Голови Правлiння Товариства;



вимагати скликання позачергового засiдання Наглядовоi Ради Товариства;
надавати у письмовiй формi заувalкення на рiшення Наглядовоi Ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй
члена НаглядовОi Ради. РозмiР винагороДи встановЛIоеться рiшенням загальних Йорiв
акцiонерiв Товариства.

Члени Наглядовоi Ради зобов'язанi:
дiяти в iHTepecax Товариства, добросовiсно, розумно та не перевищувати свотх
повноважень. обов'язок дiяти лобросовiсно i розумно означас необхiднiсть проявляти
сумлiннiсть, обачливiсть та належну обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за
подiбних обставин;
керуватися у своiй дiяльностi чинним законодавством Украiни, Статутом Товариства,
цим Положенням, iншими внутрiшнiми документчtми Товариства;
виконувати рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою Радою
Товариства;
особисто брати участЬ у чергових та позачергових загальних зборах акцiонерiв,
засiданнях Наглядовоi Ради та в роботi koMiTeTiB Наглядовоi Ради. Завчасно повiдомляти
про неможливiсть участi у загальних зборах та засiданнях Наглядовот Ради iз зазначенням
причини вiдсутностi;
дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання
правочинiв, у вчиненнi яких с заiнтересованiсть (конфлiкт iHTepeciB);
дотримуватися Bcix встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,
безпеки та збереження iнформацii з обмеженим доступом, Не розголошувати
конфiденцiйну та iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням
функцiй члена Наглядовоi Ради, особамо якi не мають доступу до такоi iнформацii, а також
використовувати iT у cBoix iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;
утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалехtним членом Наглядовоi
ради своеi нез€lлежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядовоi Ради зобов'язаний
протягоМ трьоХ днiв повiДомитИ у письмоВiй формi про це Наглядову Ралу та Правлiння
Товариства;
своечаснО надаватИ загальниМ збораМ акцiонерiв, Наглядовiй Радi повну i точну
iнформачiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
3.3. ЧленИ НаглядовОi РадИ несутЬ вiдповiдаЛьнiсть перед Товариством за збитки,
завданi Товариству своiми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз Законом Украiни "Про
акцiонерНi товарисТва", статуТом ТоварИства, ПолОженняМ про Наглялову Раду
Товариства, атакож цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що
укладаеться з членом Наглядовоi Ради.
У разi якщо вiдповiда_rrьнiсть несуть кiлька осiб, iх вiдповiдальнiсть перед Товариством с
солiдарною.
Акцiонери та член Наглядовоi Ради, який е ixHiM представником, несуть
солiдарну вiдповiдальнiсть за вiдшкодування збиткiв, завданих Товариству таким
членом Наглядовоi Ради.

Ревiзор мае здiйснювати TaKi повноваження:
бРати УчасТЬ У Загальних зборах акцiонерiв, перевiрках. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть ylacTi у Загальних зборах, перевiрках iз зазначенням причини вiдсутностi.
ДОТРИМУВатися Bcix встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу,



безпеки та збереження iнформацii з обмеженим доступом, Не розголоlllувати
конфiденцiйну та iнсайдерсьltу iнформацiю, яка стала вiдомоtо у зв'язку iз виконанням

функчiй Ревiзора, особам, якi не мають доступу до такоi iнформачii, а також
використовувати iT у своiх iHTepecax або в iHTepecax TpeTix осiб;
своечасно надавати Правлiнню, Наглядовiй радi, Загальним зборам аrсцiонерiв повну i
точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Ревiзор мас право:
отримувати вiд посадових осiб ТЬвариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для
належного виконання покладених на неi функцiй, протягом 5 (п'яти) днiв з дати подання
письмовоi вимоги про надання такоi iнформаuii та док}ментацii;
отримувати ycHi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та прачiвникiв Товариства
щодо питань, якi налехсать до компетенцiТ Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;
оглядати примiщення, де зберiгаIоться грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти
ix фактичну наявнiсть;
iнiцiювати проведення засiдання Правлiння та вимагати проведення позачергового
засiдання Наглядовоi рали Товариства з метою вирiшення питань, пов'язаних iз
виникненням загрози суттсвим iHTepecaM Товариства або виявленням злов}кивань,
вчинених посадовими особами Товариства. Ревiзор мас право брати участь у засiданнях
Правлiння Товариства з правом дорадчого голосу;
вносити пропозичii щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки поруцень та
недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства.

Частина 2 - Звiт про корпоративIIе управлiнlля згiдно вимог Закону УкраiЪи ЛЬ26б4

"Про фiнансовi послуги та державIrе регулюваtIня ринкiв фiнсових послуг"
та виконання вимог Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженого

розпорядженням !ержавноi KoMicii з реryлювання ринкiв фiнансових послуг
УкраiЪи J\Ъ 39 вiд 03.02.2004 р. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(yKPAiHcbKA вIЙськово_стрАховА компАнIя)

1 Мета провадження
дiяльностi страховика

Мета провадження дiяльностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
(укрАiнськА вIЙськово-стрАховА
КОМПАНIЯ) (ПРАТ (УВСК))) -

одержання прибутку шляхом здiйснення страховоi
дiяльностi.

2 Факти
дотримання/недотримання
принципiв чи кодексу
корпоративного
управлiння (з посиланням
на джерело розмiщення i\
тексту), вiдхилення та
причини такого вiдхилення
протягом року

Товариство в своiй дiяльностi не керусться власним
кодексом корпоративного управлiння.
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства УкраIни,
Товариство не зобов'язане мати власний кодекс
корпоративного управлiння. Ст.33 Закону Украiни
кПро aKuioHepHi товариства) питання затвердження
принципiв (колексу) корпоративного управлiння
товариства вiднесено до виключноi компетенцiТ
загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами
акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
товАриствА (укрАiнськА вIЙськово-
СТРАХОВА КОМПАНIЯ) кодекс корпоративного



управлlння не затверд}кувався. У зв'язку з цим,
посилання на власний кодекс корпоративного
управлiння, яким керу€ться eMiTeHT, не наводиться.
.Щотримання принципiв корпоративного управлiння
забезпечуеться шляхом виконання норм чинного
законодавства Украiни, установчих документiв та
внутрiшнiх наказiв прийнятих на ix реалiзацiю та
виконання.
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу
корпоративного управлiння не наводиться.

3 Iнформацiя про власникiв
iстотноi участi (в тому
числi особи, що здiйснюють
контроль за страховиком),
ik вiдповiднiсть
встановленим
законодавством вимогам та
змiна ii складу за piK

Акuiонерами, власниками icToTHoi участi Товариства
с:

- громадянин Украiни Ткачов Володимир Васильович,
760 простих iменних акцiй або 47,26З7 о/о зага-гrьноi
кiлькостi акцiй Товариства;

- громадянка Украiни KyKiHa Олена МиколаТвна,
760 простих iменних акцiй або 4"/,26З7 0% загальноi
кiлькостi акцiй Товариства;
Акцiонери, власники icToTHoi участi Товариства
вiдповiдають встановленим законодавством вимогам.
Протягом 2018 року склад акцiонерiв, власникiв
icToTHoi участi Товариства не змiнювався.

4 Iнформацiя про склад
наглядовоi ради
страховика та його змiна
piK, у тому числi yTBopeHi
Helo комiтети

за

вiдповiдно до чинноi редакцii Статуту Товариства,
НАГЛЯДОВА РАДА Товариства е колегiальним
органом, що здiйснюс захист прав aKuioHepiB
Товариства, i в межах iх компетенцii, визначеноi
Статутом та Законом Украiни кПро акцiонернi
товариства>, здiйснюс управлiння Товариством, а
такох( контролюс та регулюе дiяльнiсть Правлiння.
Наглядова рала обира€ться в кiлькостi не менше 3

осiб в складi Голови Наглядовоi рали i членiв
Наглядовоi рали Товариства строком на три роки,

Станом на 31.12.2018 р. ло складу НаглядовоТ ради
Товариства входять:
Голо в а Наzляdо в oi р ad u То в ар uс mв а :
KyKiH Андрiй Фепорович (Протокол загальних
зборiв акцiонерiв Ns28 вiд 28.09.2017р) TepMiHoM на 3

роки;

Членu Наz,lяdовоt pal u Товар uсmва:
Ткачов Сергiй Володимирович (Протокол
загальних зборiв акцiонерiв Ns28 вiд 28.09.2017р)
TepMiHoM на 3 роки;
Михайлiченко Григорiй Миколайович (Протокол
загаJIьних зборiв акцiонерiв NЬ28 вiд 28.09.20l7p)



TepMiHoM на З роки;

Протягом 2018 року вiдбулося l2 (дванадцять)
засiдань Наглядовоi ради.

Протягом 2018 року склад Наглядовоiрали
Товариства не змiнювався.
комiтети Наглядовою радою Товариства протягом
20l8 року не утворювались.

5 Iнформацiя про склад
виконавчого органу
страховика та його змiна
piK

Вiдповiдно до чинноi редакцii Статуту Товариства,
ПРАВЛIННЯ е виконавчим органом Товариства, який
здiйснюс управлiння поточною дiяльнiстю

Товариства. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам
акцiонерiв i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовус виконання ik рiшень. Правлiння
обираеться за рiшенням Загальних зборiв у кiлькостi
не менше 3 членiв.

Станом на З 1.12,2018 року до складу Правлiння
(виконавчого органу) Товариства входять:
Голова Правлiння Ткачов Володимир Васильович
(Протокол загальних зборiв aKuioHepiB Ns26 вiд
31.0З.2016р.) TepMiHoM на 3 роки.
Члени Правлiння Товариства:
Перший Заступник Голови Правлiння
Маньковський Анатолiй Олександрович
(Протокол загальних зборiв акцiонерiв Jф26 вiд
З 1.03.20lбр.) TepMiHoM на 3 роки;
Головний бухгалтер Кондратьсва Людмила
АrlатолiТвна (Протокол загальних зборiв акцiонерiв
Ns26 вiд 31.03.20lбр.) TepMiHoM на 3 роки.

Протягом 2018 року вiдбулося
засiдань Правлiння.

lЗ (триналuять)

Протягом 201 8 року склад Правлiння Товариства не
змiнювався,

6 Факти порушення членами
наглядовоI ради та
виконавчого органу
страховика внутрiшнiх
правил, що призвело до
заподiяння шкоди
страховику або
споживачам фiнансових
послуг

Фактiв порушення Членами Наглядовоi рали
Товариства та виконавчого органу (Правлiння)
Товариства внутрiшнiх правил Товариств&, що
призвело до заподiяння шкоди Товариству або
спо}кивачам фiнансових послуг не виявлено.



7 Iнформацiя про заходи
впливу, застосованi
протягом року органами
державноi влади до
страховика, в тому числi до
членiв ii наглядовоi ради та
викоIIавчого органу

Заходiв впливу, застосованих протягом 20l8 року
органами лержавноi влади до Прдт (увск), в тому
числi до членiв iT Наглядовоi рали та Правлiння
вiдсутнi.

8 Розмiр винагороди за piK
членiв наглядовоi рали та
виконавчого органу
страховика

Розмiр винагороди за piK Членам Наглядовоi рали
Товариства та членам Правлiння Товариства склав
1547.0 тис. грн.

9 Iнформацiя про значнi
фактори ризику, що
впливали на дiяльнiсть
страховика протягом року

Щiяльнiсть Товариства протягом 201 8 року
здiйснювалась за надзвичайно складних полiтичних
та макроекономiчних умов. Економiчне середовище

характеризувалося негативними дiловими
очiкуваннями, девальвацiсю нацiональноТ грошовоТ
одиницi, скороченням експорту, зменшенням
надходжень прямих iноземних iнвестицiй, великими
витратами на обслуговування державного боргу,
подальшим звуженням внутрiшнього та
iнвестицiйного попиту, скороченням державного
фiнансування, звуженням кредитноТ активностi тощо.
Протягом усього року спостерiгалося зростання
iнфляцiйного тиску на ekoнoMiny, що
супроводжувалося падiнням реальних доходiв
населення.

Економiчну активнiсть в KpaiHi упродовж року
стримувала несприятлива кон'юнктура на зовнiшнiх
ринках. Темпи зростання cBiToBoi економiки були
нестiйкими, що зумовлювалось рiзноспрямованим
вiдновленням eKoHoMiK розвинутих KpaiH.

З урахуванням зазначеного Товариство проводила
виважену полiтику управлiння активами i пасивами з
метою забезпечення вирiшення стратегiчних та
тактичних цiлей i завдань, забезпечення стабiльноТ та
високоефективноТ роботи, оптимiзацiТ фiнансових та
мiнiмiзацii не фiнансових ризикiв.

Особливо значними факторами ризику, що впливали
на дiяльнiсть страховика протягом року €:

Значне зменшення кiлькiсть повiтряних суден, що
знаходяться пiд страховим захистом Товариства;



Значна кiлькiсть iнцидентiв i авiацiйних подiй, що
вiдбулися ocTaHHiM часом в YKpaiHi та cBiTi, призвела
до того, що на мiжнародному перестраховому ринку
збiльшилися котирування на страхування
/перестрахування авiацiйних ризикiв. Враховуючи,
таку ситуаuiю страхувальники все частiше
звертаються за послугами
страхування/перестрахування до страхових/
перестрахових брокерiв, а не до страхових компанiй;
Введення законодавчих обмежень на фонi складноi
полiтичноi ситуацii в YKpaiHi шодо немоiкливостi
використання лояльних ринкiв перестрахування та
вiдповiдно надання бiльш конкурентноi цiновоi
полiтики.

10 Iнформацiя про наявнiсть
страховика системи
управлiння ризиками та ii
ключовi характеристики

Вiдповiдно до затверджених розпорядженням
Нацiона:rьноТ KoMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
295 вiд 04.02.20|4р, Вимог щодо органiзаuii i

функцiонування системи управлiння ризиками

Nъ

страховика, рiшенням Наглядовоi ради Товариства
(протокол Ns 04/06/2014 вiд 27.06.20|4р,) затверджено
Стратегiю управлiння ризиками Товариства.
Наказом Товариств а вiд 27,0 6.20 1 4 року призначен и й
Прачiвник, вiдповiдальний за ouiHKy ризикiв, у
зв'язку зi звiльненням Прачiвника вiдповiдального за
оцiнку ризикiв Наказом Ns09/l/20lб вiд
01. 10.2016року призначено нового вiдповiда-пьного за
оцiнку ризикiв у Товариствi, який здiйснюе:
- виявлення, визначення, оцiнку ризикiв;
- збiр необхiдноi iнформачiI для здiйснення оцiнки
ризикiв та забезпечення безперервного контролю за

ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризикiв;
- надання рекомендацiй Правлiнню Товариства,щодо
врегулювання ризикiв;
- надання звiтiв Правлiнню Товариства, щодо
проведеноТ роботи, а також щодо розмiру капiталу,
необхiдного для покриття неочiкуваних збиткiв i
збиткiв, пов'язаних iз ризиками;
_ проведення стрес-тестування ;

-надання пропозицiй rцодо заходiв покращення
ефективностi системи управлiння ризиками.
Страховиком розкриваються загаJIьна структура та
ocHoBHi завдання, функuii та пiдзвiтнiсть пiдрозлiлу



страховика (або вiдповiда-lrьного прачiвника), що
виконуе функцiю оцiнки ризикiв, перелiк ризикiв
(пiдгруп ризикiв), якi iдентифiкуе страховик у своТй
дiяльностi (андерайтинговий ризик, ринковий ризик,
ризик лефолту контрагента, операчiйний ризик, ризик
учасника фiнансовоi групи); перелiк ризикiв, якi
потребують мiнiмiзацii i пом'якшення iх наслiдкiв, та
стратегiя керiвництва щодо зменшення вразливостi
страховика до таких ризикiв;
З метою уникнення i мiнiмiзацii ризикiв, пом'якшення
Тх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них
Товариством запроваджено систему управлiння
ризикiв (СУР), що включае стратегiю управлiння
ризиками та реалiзаuiю управлiння ризиками.
загальний процес управлiння ризиками полягае в
наступному:
вiдповiдальна за управлiння кожним елементом
ко}кного ризику одиниця (департамент,
вiдповiдальний спiвробiтник тощо) здiйснюе
передбачену процедуру управлiння ризиком (його
елементом) у визначенi термiни та строки в межах
власних функцiональних обов'язкiв та повноважень;
за результатом проведеноТ роботи, визначасться
iнтегральна оцiнка (кiлькiсна чи якiсна) ступеню
cyTTeBocTi впливу даного ризику на фiнансовий стан
Товариства, разом iз обгрунтуванням такого
визначення та рекомендацiями щодо зниження
мохшивих негативних наслiдкiв, викликаних даним
ризиком; кiлькiснi iнтегральнi оцiнки
використовуються далi для визначення необхiдного
розмiру капiталу для покриття прийнятих ризикiв;
якiснi оцiнки вiдображаються в журналi поточноi
оцiнки ризику, який слугус для забезпечення
загаJIьного контролю над прийнятими ризиками
вiдповiдальним працiвником, що виконуе функцii
оцiнки ризикiв.

вiдповiдальний прачiвник, що виконус функцiт
оцiнки ризикiв, iнтегруе процеси контролю та
управлiння елементами ризикiв за окремими
одиницями та разом iз керiвниuтвом Товариства
координу€ роботу по впровадженню заходiв щодо
зменшення загального рiвня ризикiв, забезпечення
дотримання прийнятих меж ризикiв, визначення
необхiдного рiвню капiталу, в разi необхiдностi -
внесення змiн до стратегiТ управлiння ризиками.
Вiдповiдальний прачiвник, що виконуе функчii



оцiнки ризикiв, взасмодiс з Правлiнням з питань
порядку та поточного стану оцiнки ризикiв,
органiзаuii процесiв та процедур ризик-менеджменту,
виходячи iз передбачених стратегiею функцiй.
вiдповiдальний працiвнико що виконус функчii
оцiнки ризикiв, звiтус перед Правлiнням щодо оцiнки
основних загроз порушення допустимих Mip ризику;
оцiнки рiвня фiнансовоi стабiльностi та загального
кiлькiсного обсягу прийнятих ризикiв; надае
Правлiнню своечаснi, змiстовнi, точнi i повнi звiти
щодо реалiзаuiI стратегii дiяльностi Товариства та
управлiння значними ризиками.
Товариство iдентифiкуе у своiй дiяльностi наступнi
ризики:
l) Фiнансовий ризик, що включа€
андерайтинговий ризик (ризик недостатностi премiй i

резервiв, катастрофiчний ризик, ризик страхування
здоров'я, андерайтинговий операuiйний ризик);
ринковий ризик (ризик iнвестицiй в акцii, ризик
процентноi ставки, валютний ризик, майновий ризик,
ризик ринковоi концентрацii),
ризик дефолту контрагента (ризик
неплатоспроможностi контрагента).

2) Не фiнансовий ризик, що включас:
операцiйний ризик;
ризик законодавчого простору

З) Iншi ризики.
HoBi та iснуючи ризики iлентифiкують та
переоцiнюються за результатами аналiзу звiтностi про
фактичне виконання плану на вiдповiднiсть кожного
припущення, зробленого на етапi планування (

збитковостi та операuiйних витрат, в т.ч. на piBHi
страхових пролуктiв та каналiв збуту страхових
продуктiв)

11 Iнформацiя про результати
функuiонування протягом
року системи внутрiшнього
аудиту (контролю), а також
данi, зазначенi в примiтках
до фiнансовоi та
консолiдоваrrоi фiнансовоi
звiтностi вiдповiдно до
положень (стандартiв)

Вiдповiдно до Закону Украiни кПро фiнансовi
послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг), Порядку проведення внутрiшнього аудиту
(контролю) у фiнансових установах, затвердженого

розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс
дер}кавне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг N9 1 772 вiд 05 червня 2014 року та
зареестрованого в MiHicTepcTBi tостицii Украiни 30
липня 2014 року за Ns 885/25662, з урахуванням



бухгалтерського облiку

Методичних рекомендацiй щодо проведення
внутрiшнього аудиту фiнансових установ,
затверджених розпорядженням !ержавноi KoMicii з

регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни J',lЪ

4б60 вiд 27 вересня 2005 року та iнших нормативно-
правових aKTiB, Наглядовою радою Товариства
створено Вiддiл внутрiшнього аудиту (контролю)
ПРАТ кУВСК>, затверджено Положення про Вiддiл
внутрiшнього аудиту (контролю) ПРАТ (УВСК),
призначено внутрiшнього аудитора ПРАТ (УВСК).

Протягом 20l8 року в ПРАТ кУВСК> функuiонував
вiддiл внутрiшнього аудиту (контролю), який мас у
своему складi 1 аулитора. Проведено плановий
внутрiшнiй аудит. За результатами складено звiт з

рекомендацiями, яки були впровадженi керiвництвом
компанii у вiдповiдностi з встановленими термiнами.

L2 Факти вiдчуження
протягом року активiв в
обсязi, що перевищу€
встановлений у cTaryTi
страховика розмiр

Протягом 2018 року вiдчуження активiв в обсязi, що
перевищуе встановлений у cTaTyTi Товариства розмiр,
у Товариствi не вiдбуваJIось.

13 Iнфорпrацiя про результати
оцiнки активiв у разi ik
купiвлi-прода)Iqу протягом
року в обсязi, що
перевищус встановлений у
cTaTyTi страховика розмiр

Оцiнка активiв Товариства не проводилась у зв'язку
iз вiдсутнiстю у Товариства операцiй iх купiвлi-
продa>Itу протягом року в обсязi, що перевищу€
встановлений у cTaTyTi Товариства розмiр.

14 Iнформацiя про операцii з

пов'язаними особами, в
тому числi в межах однiеi
промислово-фiнансовоi
групи чи iншого
об'сднання, проведенi
протягом рокY

Здiйснювалися операцii пов'язанi з орендою
Товариством автомобiля, який наJIежить на правi
власностi пов'язанiй особi (BapTicTb операuiй l20.0
тис. грн.)

15 Iнформацiя про
використанi рекомендацii
оргаlliв, якi здiйснюIоть
державне регулIовання
ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського
висновку

При складаннi аулиторського висновку використано
Методичнi рекомендацiТ щодо аудиторських звiтiв,
Iцо подаються до Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс
державне регулювання у сферi фiнансових послуг, за

результатами аудиту рiчноi звiтностi та звiтних даних
фiнансових установ, затвердженi Розпорядженням
нацiональноi koMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферi фiнансових послуг, ]ф l42 вiд
0l .02.201 8 р.



16 Iнформацiя про
зовнiшнього аудитора
наглядовоi ради
страховика, призначеного
протягом року (лля
юридичноi особи
зазначаIоться: код за
€ДРПОУ, найменування,
мiсцезнаходження; для
фiзичноi особи - прiзвипде,
iм'я та по батьковi)

У 20l8 рочi послуги аудиту надавав зовнiшнiй
аудитор: Товариство з обмех<еною вiдповiдальнiстrо
<Аулиторська фiрма <Аулит-Стандарт> Кол
еЩРПОУ: З2852960,Мiсцезнаходження: 04080, м.
Киiв, вул.
Юркiвська/Фрунзе, бул. 2-6132 лiт. <А>, обраний
Рiшенням НаглядовоТ Ради Товариства 06 листопада
2017 р. (протокол засiдання Наглядовоi Ради
Jфl0/l |12017 вiд 06.11.2017 р.)

|7 Iнформацiя про дiяльнiсть
зовнiшнього аудитора,
зокрема:
*за?альнлlй сmанс
ау d umо р с ь Kot diяль носmi ;

* кiль кiсmь р oKiB, пр оmя?оJl|
якuх наdа€ сmраховuку
ауdаmорськi послуzu;

*перелiк iншuх
ау d umо р с ь Kulx п о слу z, u4о

наdавалuся mако.||tу
сmрOховuку проmяzоrfl року ;

*вuпаdка вuнакнення
конфлiкmу iHmepeciB mа/або
сулtiu4ення ваконання
фу н кцiй в ну mpiu,tHb ozo
ауdumора;

*роmацiя ауdumорiв у
сmраховuка проmяzом
осmаннiх п'яmu poKiB;

ТОВ <Аулиторська фiрма
15 poKiB

з 06.11.2017 року

<Аулит-Стандарт)) -

Iнших послуг не надаваJIось.

не виявлено

ТОВ кАулиторська фiрма (APHIKA)> до 06.11.20l7p,
ТОВ <Аулиторська фiрма <Аулит-Стандарт) з

06.1 1.20l7p.



* с mя2не ння, з асmосо в aHi d о
ayd umора Ауd umорськоло
паJlаmою Украtнu проmяzом

року, mа факmu поDсtння
Hed осmов ip Hoi' з в imH осmi
сmраховuка, lцо
пidmверdлrcена
ау d umо р с ь к alл, в uс н о в ко.ц,
вuявленi орzанпмu, якi
зdiйснююmь deplrcaBHe

реzулювання рuнкiв
фiнансовлtх послуz

Стягнень, застосованих до аудитора Аулиторською
палатою УкраТни протягом року, та факти подання
недостовiрноi звiтностi Товариства, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявленi органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, не виявлено.

18 Iнформацiя про захист
страховиком прав
споживачiв фiнансових
послуг, зокрема:
*наявнiсmь механiзму
розzляDу cкapz;

*прЬваu4е, iм'я mа по
баmьковi працiвнuка
сmражовuка,

у п о в н о в axtce н о zo р оз zля d аmu
скар2а;

*сmан розаlяdу
сmр ахо в uкоll| п р о mя z ом

року ckapz сmосовно
наdання фiнансовuх послуz
(харакmер, кiлькiсmь cкapz,
u4о наdiйшлu, mа кiлькiсmь
заdоволенuх cKapz);

Розгляд скарг стосовно надання фiнансових послуг
здiйснюсться Товариством згiдно з вимогами чинного
законодавства Украiни. Прийом з питань захисту прав
споживачiв фiнансових послуг проводиться за
мiсцезнаходженням Товариства.
У Товариствi ведеться журнал прийому скарг якiй
знаходиться в доступному для огляду мiсцi.
Поперелнiй розгляд скарг здiйснюе вiддiл
врегулювання Товариства, висновки надае
юридичний вiддiл Товариства;

Прiзвише, iм'я та по батьковi праuiвника ПРАТ
(УВСК), уповноваженого розглядати скарги:
Начальник юридичного вiддiлу Гарбуз Ната-гlя

ApTeMiBHa.

Протягом 2018 року скарги стосовно надання

фiнансових послуг до Товариства не надходили.



*наявнiсmь позовiв dо cydy
сплосовно наDання
фiнансовttх послу2
сmраховакоJи mа
рвульmаmu ix розzляdу

У 20l8 рочi вiдсутнi позови до суду стосовно надання
фiнансових послуг споживачам Товариством

19 Iнформацiя про
корпоративне управлiння у
страховика, подання якоТ
передбачено законами з
питань реryлювання
окремих ринкiв фiнансових
послуг таlабо прийнятими
згiдно з такими законами
нормативно-правовими
актами органiв, якi
здiйснюlоть державне
регулювання ринкiв
фiнансових послуг

Товариством пода€ться вся необхiдна iнформацiя про
корпоративне управлiння в Товариствi, подання якоТ
передбачено законами з питань регулювання ринку
страхових послуг таlабо прийнятими згiдно з такими
законами нормативно-правовими актами органiв, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг,

Голова п

Головний

Ткачов В.В.

Кондратьева Л.А


