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OcHoBHi вiдомостi про Замовнпка

Вступний параграф
Звiт складено за результатами виконання ТоВ кАФ кАУДит-стАнДАрт> (номер реестрацii уPeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi дiяльностi М3345)завдання згiдно з дого"ЪроrльZ-оj-
28101-вп вiд 28 сiчня 20l9 року, укJIаденим з Приватним акцiонерним товариством <УкРдiнськд
вIЙськово-стрАховд комгiанUI> (cKopo.r.nu назва - прАт кувЬк>1, код за едрпоу
31з04718, мiсцезнаходження:011З5, м. КиiЪ, Г.Андрющенка 4 ( лiтера Б) (налалi за текстом
кТовариство>) та вiдповiдно до:
, Закоrry УкраiЪИ ккПрО аудиТ фiнансовоi звiтностiта аудиторСьку дiяльнiсть> вiД з1.12.2017 року J\Ъ
2258-VIII;
, Мiжнародного стандарту завдань з надання впевненостi 3000 <<Завдання з надання впевненостi, що
не е аудитом чи оглядом iсторичноТ фiнансовоi iнформацiТ (переглянутий)> {надалi _мсзнв з000).

I]ей Звiт мiстить результати виконання завдання з надання обгрунтованоТ впевненостi щодо
iнформацii, наведеноТ вiдповiдно до вимог гryнктiв 5-9 частини 3 cTaTTi 40 -lЗакону Украiни <Про
цiннi папери та фондовий риною> у Звiтi про корпоративне управлiння Приватного акцiонерного
товариства (укрАiнСькА вIЙСъково_сТрАховА комIIАнUI>>(надалi - iнформачiя Звiry про
корпоративне управлiнняза рiк,що закiнчився 31грулня 2018року, й включае:

опиС основниХ характеристик систем внугрiшнього контролю i управлiння ризиками
Замовника;

перелiК осiб, якi прямО або опосередковано е власниками значного пакета акцiй Замовника;



Та голосування акцlонерlв (}л{асникlв,, на

осiб Замовника;

Iнформацiю Звiry прО корпоративне управлiння було скJIадено управлiнським персоналом вiдповiдноДо Вимог (налалi - встановленi критерii):
, пунктiв 5-9 частини Зстаттi 40-1 Закону Украihи кПро цiннi папери та фондовий риноо;, кПоложення про розкритгя iнформачii емiтентами цiнних ,un"piuu, затвердженого рiшенняНКЦПФР 03,12,20l3Ns2826 (З ПОДаJIЬШИМИ змiнами та доповненнями) в частинi вимог щодоiНфОРМаЦii, ЗаЗНаЧеНОi У ПiДГrУнктах 5-9 гryнкry 4 роздiлу VII додатка з8 до цього положеннявизначенi Вище критерiI застосовуються викпючно для iнформачii Звiry про корпоративне
управлiннЯ, що скJIаДаетьсЯ для цiлей поданнЯ реryлярноi (рiчноi) iнформацiТ про eMiTeHTa, яка
розкриваеться на фондовому ринку, в тому числi шляхом подання до НацiональноТ KoMiciT з цiннихпаперiв та фондового ринку вiдповiдно до вимог cTaTTi 40 Закону Украiни (про цiннi папери та
фондовий риною).

Вiдповiдальнiсть за iнформаuiю Звiту про корпоратпвне управлiнняуправлiнський персонал Замовнrка 'не.е 
uiдrrоuiдаrruнiсть за смаданrш i достовiрне поданшIiнформацiТ Звiry про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених критерiiЪ та за такусистему внугрiшнього контролю, яку управлiнський персон€чI визначае потрiбноЮ для того, щобзабезпечити скJIадання iнформачii iBiTy 

"ро йрпорчйur. управлiння,що не мiстить сутгевихвикривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
тi,кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом
рормування iнформацii у Звiтi про корпоративне управлiння Замовника.Вiдповiдно до законодавства УкраТни (ът.7 з_ак;ф V*|uir, <Про аудит фiнансовоi звiтностi тааудиторську дiяльнiсть>) посадовi особи Замовника несуть вiдповiдальнiсть за повноту iДОСТОВiРНiСТЬ ДОКУМеНТiВ Та iНШОТ iНфОрмацii, що Оупи наданi Аудитору для виконання цьогозавдання.

ВiдповiдаЛьнiстЬ аудитора за виконаНня завданНя з наданНя обгрунтОваноi впевненостi щодоiнформацii Звiту про корпоративне управлiнняМетою завдання з надання впевненостi Ъуло офrru"п" обгрунтованоi впевненостi, що iнформаuiяЗвiry про корпоративне управлiння в цiлому n". йiar"ru суттевого викривлення внаслiдок шахрайстваабо помилки, та складання звiry аудитора, що мiстить ,ury oyrny.Обгрунтована впевненiсть е.u"Ъойr"' piu".," u*HeHocTi, .rроra не гарантуе, що виконане завдання знадання впевненостi вiдповiдно до мсзнв3000, aчu*д, виrIвить суттеве викривлення, коли такеicHyc, Викривлення можуть буги результатом шахрайства або помилкr; uоrrl"ч*аються суттевими,якщо окремо або в сукупностi, як обrрунтоu_uпЪ очiкуеться, вони можуть впливати на рiшенrrякористувачi", що приймаються на oc'oBl цiеi iнформаuiТ iBiry про корпоративне управлiння,виконуючи завдання з надання впевненостi вiдповiдно оо "rrо. йсзiвзоо0, ми використовусмопроф ес iйне судження та пр оф ес iйний скеmицизм протя.о" u.uБ.о .;";-";;; 
" " " "

OKpiM того, ми:, iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики сутIевого викривлен}uI iнформацiт Звiry про корпоративнеуправлiння внаслiдок шахрайствъ чи помилки,

::ЖЯ1'#;ЖНiffМО 
аУДиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуемо аудиторськi

прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик не виявлення с},тгевоговикривлен}ш внаслiдок шахрайства е вищим,
нiж для викривленн" 

"наслiдок помЕrIки, оскiльки шахрайство може вкпючати змову, пiдробку,навмиснi пропуски, HeBipHi твердження або
нехтування заходами внутрiшнього контролю;



, отримуемо розумlння заходlв вцдрlшнього контролю, що стосуються завдання з наданнявпевненостi, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки Щодо ефективностi системивнутр i шнього контролю;
. оцlнюемО прийнятнiСть застосоВаних полiТик та вiдпОвiдниХ розкритгiв iнформачii, зробленихупра.влiнським персонаJIом;
, оцlнюемо загаJIьне подання, структуру та змiст iнформацii З.вiry про корпоративне управлiннявкJIючно з розкриттями iнформацii, а такожте, чи показуе iнфърмаuiя ЗJirу npo корпоративнеуправлiння операцii та подii, щЬ було поtоtадено в основу ii складання, так, щоб досягти достовiрноговiдображення.
МИ ПОВiДОМЛЯСМО ТИМ, КОГО НаДiЛеНО наЙвищими повновФкен нями, iнформацiю про запланованийобсяг та час проведення процеДур виконаНня завданнЯ з наданнЯ впевненосТi та cyTTcBi аулиторськiрезультати, виявленi пiд час виконання такогозавдання, вкпючаючи буль-якi cyTTeBi недолiки системивнутрiшнього контролю, якi були виявленi;, ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновtDкеннями, твердження, що ми викон€lJIидоречнi етичнi вимоги щодонезаJIежностi, та повiдом";;;; ix про u"l .u;".n" та iншi питання, якiмогли б обгрунтовано ввiDкатись такими, що впливають на нашунезалежнiсть, а також, де цезастосовано, ЩоДо вiдповiдних застережних заходiв.з перелiку Bcix питань, iнформацiя щодо якихнадавалась тим, кого надiлено найвищимиповновaDкеннями, ми визначили Ti, що мали найбiльше значення пiд час виконаннязавдання знадання впевненостi щодо iнформацii Звiry про корпоративне управлiння поточного перiоду,тобто Ti,якi е ключовими питаннями виконання такого завдання.
загальний комплекс здiйснених процедур отримання аудиторських доказiв, зокрема, але невикJIючно, був направлений на:, отримання розумiння Замовника як середовища функцiонування системи корпоративногоуправлiння: обов'язковiсть формування Наглядьвоi рьдr, можrlивiсrь застосування

:ffif,!',!i"#., Х;?;Ь:""'О 
ОРГаНУ, Особливостi фfr кчiонувuпп" op.urry контролю (ревiзору

О дослiдЖення прийНятих вЕ}трiшнiх документiв, якl регламентують функцiонування органiвкорпоративного управлiння;. дослiдження змiсry функцiИо дослiдження повнов€Dкень
постiйних або тимчасових
корпоративного секретаря;

та повнов€Dкень загzrльних Зборiв Замовника;
та форми функцiонування Наглядовоi ради: скJIад, наявнiстьKoMiTeTiB, наявнiсть служби внутрiшнього аудиту, наявнiсть

О ДОСЛiДЖеННЯ фОРМИ фУНКЦiОНУВаННЯ. чр.u9у перевiрки фiнансово-господарськот дiяльностiЗамовника: наявнiсть ревiзiйноi KoMicii', uOo о*рЪr-Ы посади ревiзора;о дослiдження повнов€Dкень та форми функцiонування виконавчого органу Замовника:наявнiсть колегiального або одпоосiбчrо.о-ur*оrч"*го органу товариства.ми несемо вiдповiдальнiсть за формування нашого висновку, який rрунryеться на аудиторськихдоказах, отриманих до дати цього Звiry внаслiдок дослiдження, зокрема, aUIe не викпючно, такихДжерел як: КодексУ корпоративпо.о упрuuлiння, npo.onJniu засiдання йu-"ооuот ради, протоколiвЗаСЦаННЯ ВИКОНаВЧОI ЛИРеКЦii, ПРОТОКОЛiВ Зборiв акцiЬнерiв, uryrpi,,,n ii регламентiв щодопризначення та звiльнення посадових осiб, трудовl ,.оо, (контракти) з посадовими особамиЗамовника, данi депозитарiю про скJIад акцiонерiв.'

Основа для думкп
прийнятгя та процес виконання цього завдання здiйснювалися з врахуванням полiтик та процедурсистеми контролю якостi, якi розроблено ТоВ кАФ кАУЩИТ-СТАнДАРТD вlдповlдно до вимогМiЖНаРОДНОГО СТаНДаРТУ КОНТРОЛю якостi 1 кКонтрол, 

"*o.rl лл" бifм, *о u"по,rують аудити таогляди фiнансовоiзвiтностi, а ia*o* iншi завдан"" a rruочпrпя впевненостi i супутнi послуги>.МеТОЮ СТВОРеН}Ш Та ПiДТРИМаННЯ СИСТеМИ контролю якостi ТОВ кАФ кдущит-стднщдрт>, сотримання достатньоi впевненостi у тому, що:



о сама фiрма та ii персоНа,гl дiють вiдповiдно ло професiйних стандартiв, законодавчих i реryляторнихвимог; та
, звiти, якi надаються фiрмою або партнерами iз завдання, вiдповiдають обставинам.Ми виконали завдання з надання обгрунтованоi впевненоотi вiдповiдно до МСЗнВ 3000. Нашувiдповiдальнiсть згiдно з цим стандартом викJIадено в роздiлi квiдповiдальнiсть аудитора завиконання завдання з надання обгрунтованоi впевненостi> нашого звiry, Ми a n..-b*nrш noВiДНОШеННЮ ДО ЗаМОВНИКа ЗГiДНо з Кодексом_етики професiйнrх oy*.-r"piu ради з мiжнароднихстандартiв етики для бухгалтерiв (кКодекс РМСЕБ>1 та Ътичними вимогами, застосованими в YKpaTHiдо нашого завданrш з надання впевненостi rt{одо iнформаuiТ Звiry про корпоративне управлiння, аТаКОЖ ВИКОНzШИ iНШi ОбОВ'ЯЗки з етики вiдповiдно до ц"i вимог,u i{одЪп.у Ёмсвь.
Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с достатнiми i прийнятними для використання ixяк основи для нашоТ думки.

Щумка
ми виконали завдання з надання обгрунтованоi впевненостi щодо iнформачiI.звiry про корпоративне
утt_равлiння Приватного акцiонерного товариства кУкрдiнсьй 

--Ёiйсъково-стрАховА
компАнUI), що вкпючае опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiнняризиками, перелiк осiб, якi прямо або опосередковано е власниками значного пакета акцiй,iнформацiю про буль-якi обмеження прав участi iu .опо.уuчння акцiонерiв (учасникiв) на загuшьнихзборах, опис порядку призначення та звiльнення по.чдоuй осiб, опис поurоuы"пь посадових осiб заpiK, що закiнчився 31 грулня 2018 року.
На нашу ДfМку, iнформацiя Звiту про корпоративне управлiнпЯl Що дода€ться, складена у ycixсУТт€Вих асПектах, вiдповiдно До ВПМог пУнктiв 5-9 часiини 3 cTaTTi 40-1 закону укратниiilроцiннi папери та фондовиЙ риною) ,u пiдпуп*тiв 5-9 пункту 4 роздiлу YII додатка 38 до<<Положення про розкриття iнформацiТ емiтентами цiнних паперiв>>

Iнша iнформацiя Звiry про корпоратпвне управлiння
управлiнський персонал Замовника несе вiдпьвiдал"нiсть за iншу iнформацiю, яка вкJIючаеться доЗвiry прО корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог частини з cTaTTi 40-1 Закону УкраТни кПроцiннi папери та фондовий риною) та подаеться в такому звiтi зврахуванням вимог пiдггунктiв 1-4ГIУНкТУ 4 розлiлry VII додатка З8 до _<Положення про- розкриття iнформачiт .rlr",riчr" ;;;"""ПаПеРiВ>, ЗаТВеРДЖеНОго рiшення НКIЦIФР 0з.п.;0в Ns 2826 (з .rодаru,urr'n змiнами тадоповненнями) (надалi - iнша iнформацiя Звiry про корпоративне управлiння).Iнша iнформацiя Звiry про корпоративне управлiння u*ro.ru.,
1) посилання на:
а) Статуг Товариства, яким керуеться Замовник при вирiшеннi питань корпоративного управлiння,оскiльки Кодекс корпоратиВного управЛiння У To"ap""ruu вiдсугнiй;
б) Положення про Загальнi збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Правлiння,положення про ревiзiйну комiсiю, якi Замовник добровiльно вирiшив застосовувати, оскiлькиiнший кодекс корпоративного управлiння у Товариства вiдЬутнiй;
в) застосування практики корпоративного упрuurriпп" u puJnu* вимог чинного законодавства.2) Замовник не застосовував Кодекс корпоративного управлiння, зазначеного в пiдгlунктах ка> абокб> пункry 1, оскiльки Загальними зборами акцiонерiв такиt документ не затверджувався;3) iНфОРМаЦiЮ ПРО ПРОВеДеНi ЗаГаЛьнf збори акцiонерiв (учасникiв) ,u .ч.-uпrй опис прийнятих назборах рiшень;
4) персональний ск,гlад .Наглядовоi рuд, та колегiального виконавчого органу (за наявностi)Замовника, ixHix KoMiTeTiB (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiданп" .u .;;;;;,;;;;прийнятих на них рiшень.



НаШа ДУМКа ЩОДО iНфОРМаuii Звiry про корпоративне управлiння не поширюеться на iншу

Ц!]ХЖ"Ж;:Н;н,,{ffilrтiч"е 
yniu*i"H",'i 

"к нЪ'*,uiu."o висновок з ьудr_"к"" piBHeM
у зв'язку з l]иконання завдання з надання впевненостi нащою вiдповiдшlьнiстю згiдно вимогчастини 3 cTaTTi 40-1 Закону Украiни -nT-1,_::, 

:й;,lJо"оо"пй ринок> е перевiрка iншоIiнформацi'i Звiту про корпоративне.управлiння та при цьому розгляЕуrи, чи ic'ye суrгеваНеВiДПОВiДНiСТЬ МiЖ iНШОЮ iНqОРМачiею'та iнформаui.БЪjiу'про корпоративне управлiння абоIIашими знаннями, отриманими пiд час викOнання завданн, з йадаrня впевненостi, або чн ця iншаiнформацiя мае вигляд TaKoi, що мiсч,и"ы"у".еве викривлення.Якщо на ocHoBi проведеноiнами роботr'"" оо*одим0 висновкУ, Що ic*ye суггеве викривлення
_цiеi 

iншот iнформацii, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.Ми не виявилП такиХ фактiв' якi б необХiлно булО,*rr**rrо до Звiту.

Партпером з завданrIя, результатом якого € незалежного аудитора, с

B.I. Кушнiр

.Щиректор

ТОВ (dФ <АУДИТ_СТАIЦАРТD
В.М. Тктаренко

Алреса аудитора: YKpaiila,04080, м. КиiЪ, вул. Юркiвська/Фрупзе, бУд. 2-6/32Лiт. <<А>

,Щата складаrtшя Звiry; 15 кЁiтня 2019 року


