
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правління Ткачов В.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за              рік2020

I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Адреса електронної пошти

31304718

вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135

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

vsk@vsk.com.ua

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26.04.2021

№ 224

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://vsk.com.ua

(URL-адреса сторінки)

26.04.2021

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення наглядової ради емітента, 26.04.2021, 
04/04/2021

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)

Державна установа «Агентство з 
розвитку інфраструктури 
фондового ринку України», 
21676262, УКРАЇНА, 
DR/00002/ARM
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Зміст

1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство.

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента.

8. Штрафні санкції щодо емітента.

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):

1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в
 разі їх звільнення;

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
 якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;

X

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу 
та/або класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
 акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:

1) інформація про випуски акцій емітента; X

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

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

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.

X

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.

X

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі.

X

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.

29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).

32. Твердження щодо річної інформації. X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.

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

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

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

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

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

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

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

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

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

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Не заповнено розділи: «Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності», «Інформація щодо 
посади корпоративного секретаря (для акціонерних товариств)», «Інформація про будь-які винагороди або 
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення», «Інформація про зміну осіб, 
яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною 
пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, 
пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою 
або рівною пороговому значенню пакета акцій», «Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів», 
«Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими 
здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)», «Інформація про вчинення 
значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів», «Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість», «Річна фінансова звітність поручителя 
(страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
 окремо)», оскільки  відповідно до «Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 03.12.2013 N 2826 приватні акціонерні товариства, щодо акцій яких не здійснено 
публічну пропозицію дані розділи у складі регулярної річної інформації не заповнюють. 
Не заповнено розділ «Відомості щодо участі емітента в інших юридичних осібах», оскільки емітент не приймав 
участі у створенні юридичних осіб. 
Не заповнено розділ «Судові справи емітента», оскільки у звітному періоді емітент не приймав участь у судових 
справах». 
Штрафні санкції протягом звітного періоду на емітента не накладались, тому не заповнено розділ «Штрафні санкції 
емітента».
Протягом звітного періоду переходу прав власності на цінні папери емітента не відбувалось, тому не заповнено 
розділ «Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 
або рівним пороговому значенню пакета акцій».
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Власні акції емітентом у звітному періоді не придбавались, тому не заповнено розділ
«Інформація про придбання власних акцій емітентом».
Інформація про про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента відсутня, 
тому розділ «Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента»
 не заповнено.
Корпоративні договори акціонерами (учасниками) не укладались, тому не заповнено розділ «Інформація про 
корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента»;
Не заповнено розділ «Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, 
які здійснюють контроль над емітентом», оскільки такі договори не укладались.
Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові (безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, 
іпотечні облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому таблиці «Дисконтні облігації»,
 «Цільові (безпроцентні) облігації», «Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає 
реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)», «Інформація про похідні цінні 
папери», «Інформація про зобов'язання емітента (за іпотечними цінними паперами)», «Інформація про зобов'язання 
емітента (за сертифікатами ФОН)», «Інформація про зобов'язання емітента (за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними паперами))» не заповнені.
Емітент не здійснював фінансових інвестицій в корпоративні права, тому розділ «Інформація про зобов'язання 
емітента (за фінансовими інвестиціями в корпоративні права)» не заповнено.
Дивіденди та інші доходи за цінними паперами за звітний період не виплачувались, тому розділ «Інформація про 
виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді» не заповнено.
Не заповнені розділи "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції",  "Інформація про 
собівартість реалізованої продукції" оскільки вид дiяльностi емiтента не класифiкується як переробна, добувна 
промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води.
Юридичних осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента немає, тому таблиця «Інформація про осіб, що 
володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (юридичні особи)» не заповнена.
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ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:

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

2) МФО банку

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

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"

300346

3) IBAN

6) IBAN

UA45300346 0000026501015097002

UA453003460000026501015097002

65.12

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

4. Територія (область) м. Київ

АТ "УВСК"

29.01.2001

13039995,60

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

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

   318. Середня кількість працівників (осіб)
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Одеська філія ПРАТ "УВСК"1) найменування

вул. Ільфа та Петрова,18, м.Одеса, Одеська область, 
65104, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Харківська філія ПРАТ "УВСК"1) найменування

проспект Науки, 40, м.Харків, Дзержинський, 
Харкiвська область, 61166, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представництво ПРАТ "УВСК" в м. Дніпро1) найменування

вул. Воскресенська, будинок 30, офіс 1, м.Дніпро, 
Шевченківський район, Днiпропетровська область, 
д/н, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представництво ПРАТ "УВСК" в м. Ужгород1) найменування

вул. Руська 5, офіс №4, м.Ужгород, Закарпатська 
область, 88005, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Представництво ПРАТ "УВСК" в м. Львів1) найменування

вул. Сахарова, будинок 29, квартира 14, місто Львів, 
Франківський район, Львiвська область, д/н, 
УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

Представництво ПРАТ "УВСК" у м. Ірпінь Київської 
області

1) найменування

вул. Тургенєвська, будинок 81, офіс 34, м.Ірпінь, 
Київська область, 08200, УКРАЇНА

2) місцезнаходження

3) опис: д/н

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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18. Опис бізнесу

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 
зареєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю 29.01.2001 за №1 074 
105 0014 029799. Протягом 2020 року будь-якi подiї розвитку ПРАТ «УВСК»        (в тому числi злиття, 
подiл, приєднання, перетворення, видiл) не вiдбувались.
Управлiння i контроль за дiяльнiстю        ПРАТ «УВСК»  здiйснюють наступнi органи управлiння: - 
Загальнi збори акцiонерiв товариства; - Наглядова рада; - Правлiння. Контроль за фiнансово-
господарською дiяльнiстю                 Правлiння ПРАТ «УВСК» здiйснює Ревiзор. Вищим органом ПРАТ 
«УВСК» є Загальнi збори акцiонерiв. Загальнi збори акцiонерiв мають право приймати рiшення з будь-
яких питань дiяльностi товариства, що вiднесенi до порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв у 
порядку, встановленому Статутом ПРАТ «УВСК». Наглядова рада контролює i регулює дiяльнiсть 
Правлiння ПРАТ «УВСК». Правлiння здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю товариства, пiдзвiтне та 
пiдконтрольне Загальним зборам акцiонерiв i Наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Станом на
 кінець грудня 2020 року до складу ПРАТ "УВСК" входять  6  відокремлених структурних пiдроздiлів, якi 
представленi фiлiями та представництвами ПРАТ "УВСК" у рiзних мiстах країни, а саме: 
1.  Одеська фiлiя ПРАТ "УВСК", вул. Iльфа та Петрова, 18; 
2.   Харкiвська фiлiя ПРАТ "УВСК" в м. Харкiв, проспект Науки,40;                                                                   
                       3.   Представництво ПРАТ "УВСК"  в м. Дніпро, вул. Воскресенська, будинок 30, офіс 1; 
4.   Представництво ПРАТ "УВСК"  в м. Ужгородi, вул. Руська, 5 . 
5.   Представництво ПРАТ "УВСК" в м. Iрпiнь, вул. Тургенєвська, буд. 81, офiс 34;
6.  Представництво ПРАТ «УВСК»  в м. Львів, вул. Сахарова, будинок 29, квартира 14                     Ці 
відокремлені структурні пiдроздiли не є юридичними особами, діють та керуються Положенням про 
відокремлений структурний пiдроздiл.

3 боку третiх осiб на протязi звiтного року пропозицiй щодо реорганiзацiї не надходило.

Організація бухгалтерського обліку ПРАТ «УВСК» та складання фінансової звітності відповідає вимогам 
чинного законодавства, Міжнародним стандартам фінансової звітності та наказу про облікову політику. 
Суб’єкт господарювання застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності за підсумками 2020року, 
датою переходу на Міжнародні стандарти фінансової звітності є 1 січня 2012 року. Останні звіти, складені
 згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку, було подано за рік, що завершився 31 
грудня 2011 року. При підготовці звітності по МСФЗ Товариством застосовувалися наступні процедури по
 трансформації звітності : деталізація залишків, рекласифікація залишків, переоцінка залишків.

Основнi види дiяльностi: 65.12 Iншi послуги у сферi страхування

3а останнi п'ять рокiв особливих подiй з придбання або вiдчудження активiв товариства не сталося.

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб): 31.  Кадрова програма 
емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам 
емітента:кадрова програма відсутня.

Інформація про чисельність працівників

Емітент не входить до об'єднань підприємств (асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші 
об'єднання підприємств) чи групи суб'єктів господарювання (фінансово-промислові групи, холдингові 
компанії тощо).

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів 
господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, тому 
відсутня інформація щодо їх діяльності.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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Терміни використання за основними групами – від 3 до 100 років. Умови користування основними 
засобами – основнi засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість на кінець звітного 
періоду – 50236 тис.грн. Ступінь зносу 23.3 % Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу 
–11940 тис. грн. Чим зумовлені зміни у вартості основних засобів за звітний період – необхідність 
використання в операційної діяльності. Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства . 
Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду становить 37218 тис. грн., на кiнець 
звiтного перiоду 50236 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 
становить 30361 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 38296 тис. грн.

На дiяльнiсть пiдприємства впливають такi проблеми:недостатнiй рiвень розвитку iнформацiйної системи,
 її спроможнiсть максимально автоматизувати та забезпечувати пiдтримку прийняття управлiнських 
рiшень шляхом надання своєчасної та адекватної iнформацiї, високий рiвень конкуренцiї в регiонах, 
зменшення рiвня доходiв споживачiв, iнфляцiфнi процеси.

Фiнансування дiяльностi компанiї ведеться за рахунок господарської діяльності.

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Товариство  в звiтному 2020 роцi працювало зi своїми клієнтами на договiрнiй основi. Всi укладенi 
договори у звiтному роцi виконанi, порушень термiнiв договiрної дисциплiни немає.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Досліджень та розробок у звітному році не проводилось.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Iнформацiя вiдсутня

Інша інформація

На 2021 рiк планується подальший розвиток, залучення нових страхових агентів, розроблення нових 
програм страхування.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів Загальні збори акціонерів - вищий орган 
управління

Згідно реєстру власників іменних цінних паперів 
ПРАТ "УВСК"

Виконавчий орган Правління Голова правління Ткачов Володимир Васильович
Перший Заступник Голови правління 
Маньковський Анатолій Олександрович
Член правління Кондратьєва Людмила 
Анатоліївна
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Наглядова рада Голова Наглядової ради, члени 
Наглядової ради

Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович
Члени Наглядової ради: Михайліченко Григорій 
Миколайович, Ткачов Сергій Володимирович

Ревізійна комісія Ревізор Ревізор Абрінова Анна Миколаївна
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1946 54 ПрАТ "УВСК", код ЄДРПОУ 31304718, 

Голова правління.

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду Голови Правління загальними зборами акціонерів, протокол від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі 
та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Правління, ПРАТ "УВСК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших 
підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала.

Вища, Військова командна 
академія протиповітряної 
оборони

Ткачов Володимир 
Васильович

Голова Правління1 28.03.2019, 3 
роки

1962 43 ПрАТ "УВСК", код ЄДРПОУ 31304718, 
головний бухгалтер

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. 
Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: 
головний бухгалтер Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є 
членом Правління Товариства. Повноваження та обов'язки визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства.

Вища, Одеський державний 
університет імені І.І. 
Мечникова

Кондратьєва Людмила 
Анатоліївна

Головний бухгалтер2 01.02.2001, 
безстроковий
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2 3 4 6 751 8
1956 50 ПрАТ "УВСК", код ЄДРПОУ 31304718, 

Заступник Голови Правління

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах 
посадовій особі емітента не виплачувалась. Переобрано на посаду згідно протоколу заочних загальних зборів акціонерів від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та 
посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 48. Попередні посади: Заступник Голови Правління. Згоду на розкриття паспортних даних особа не
 надавала. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

Вища, Львівський 
національний університет

Маньковський Анатолій 
Олександрович

Перший Заступник Голови 
Правління

3 28.03.2019, 3 
роки

1957 44 ПрАТ «УВСК», код ЄДРПОУ 31304718, 
Голова Наглядової ради

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2020р. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі 
емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової ради. Посадова особа не 
працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович є 
представником акціонерів Ткачова В.В., Кукіної О.М.

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

Кукін Андрій ФедоровичГолова Наглядової ради4 28.09.2020, 3 
роки

1940 62 ПрАТ "УВСК", код ЄДРПОУ 31304718, Член 
Наглядової ради

Опис:  Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства, Положенням про Наглядову ради Товариства. Переобрано на посаду за рішенням заочних 
загальних зборів акціонерів від 28.09.2020р. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб
 за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Наглядової Ради, Член Наглядової 
ради ПрАТ "УВСК". Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа є 
акціонером товариства.

Вища, Уссурійське військове
 автомобільне командне 
училище

Михайліченко Григорій 
Миколайович

Член Наглядової ради5 28.09.2020, 3 
роки
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61
Ткачов Володимир Васильович 760 47,263681 760 0Голова Правління

Михайліченко Григорій 
Миколайович

88 5,472636 88 0Член Наглядової ради

Маньковський Анатолій 
Олександрович

0 0 0 0Перший Заступник 
Голови Правління

Ткачов Сергій Володимирович 0 0 0 0Член Наглядової ради

Абрінова Анна Миколаївна 0 0 0 0Ревізор акціонерного 
товариства

Кукін Андрій Федорович 0 0 0 0Голова Наглядової 
ради

© SMA 313047182020 р. 



2 3 4 5 61
Кондратьєва Людмила Анатоліївна 0 0 0 0Головний бухгалтер
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Кукіна Олена Миколаївна 47,2637

Ткачов Володимир Васильович 47,2637

Михайліченко Григорій 
Миколайович

5,4726

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому
 майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність 
Компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою 
діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності її капіталу та 
наміри акціонерів продовжувати надавати підтримку Компанії. Маючи богаторічний досвід роботи на 
ринку страхування Товариство вільно поводиться на ринку хоча бар'єри входження в даний ринок високі. 
При високих бар'єрах входу і високому рівні концентрації домінуючі на ринку страхових компаній можуть
 вільно проводити власну таріфну політику, що має антиконкурентну спрямованість. Усе це впливає на 
рівень рентабельності Товариства. Товариство планує збільшити об'єми продажу страхових продуктів. 
Прогнози та плани, по суті, вже розглянуті в попередніх розділах опису бізнесу. На жаль, в існуючих 
умовах господарювання, неможливо робити достатньо впевнені прогнози й детальні плани. Істотними 
факторами, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому, є збільшення інфляції, зростання 
цін, подорожчання кредитних ресурсів, що негативно вплине на діяльність Емітента.

Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні проблеми. Серед 
них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарно-матеріальні цінності та інше), 
здороження кредитних ресурсів, а також система оподаткування: значні непрямі податки до бюджету, які 
не пов'язані з основною діяльністю товариства, а саме земельний податок, податок на нерухомість.
Слід зазначити необхідність оновлювати матеріально-технічну базу, що потребує інвестицій 
(фінансування) із залученням яких є труднощі.

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

Ключовими завданнями керівництва Товариства є: Обсяг достатніх та якісних активів Зростання власного
 капіталу за рахунок поповнення статутного капіталу та отримання прибутку Інформація про укладення 
деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на 
оцінку його активів, зобов’язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента: Емітент не укладав 
деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на оцінку активів, 
зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судові справи емітента. Судових справ у звітному 2020 
році не було. Штрафні санкції емітента. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами 
державної влади не застосовувались.

2. Інформація про розвиток емітента

Емітент не укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на 
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента

Протягом 2020 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у 
своєму складі 1 аудитора. Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами складено звіт з 
рекомендаціями, яки були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.
 Відповідно до затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо організації і функціонування системи 
управління ризиками у страховика, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 04/06/2014 від 
27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління ризиками Товариства. Наказом Товариства від 
27.06.2014 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків в Товаристві, який здійснює: - 
виявлення, визначення, оцінку ризиків; - збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та 
забезпечення безперервного контролю за ризиками; - контроль за порушенням допустимих меж ризиків; - 
надання рекомендацій Правлінню Товариства,щодо врегулювання ризиків; - надання звітів Правлінню 
Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття 
неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками; - проведення стрес-тестування; -надання 
пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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Крім того існує проблема з мінімальним розміром власного утриманя у звязку з незначним розміром 
статутного фонду та сформованих страхових резервів , що приводить до нерівної конкуренції на 
страховому ринку.
Страховий ризик характеризує стан об’єктів страхування та обставини, в яких вони знаходяться. Загальна
 вартість ризику визначається як сума окремих ризиків, що впливають на об’єкт страхування.
Компанія постійно відстежує розвиток ризиків шляхом проведення відповідного статистичного обліку, 
аналізу та обробки зібраної інформації.
Керівництво Товариства постійно відстежуває та аналізує вірогідність настання
специфічних ризиків, що важко піддаються методам математичного аналізу, таких як політична 
нестабільність (зокрема у періоди президентських та парламентських виборів), хвилі загального 
економічного спаду, зміни настроїв у суспільстві, та інші фактори ризику, які можуть мати значний вплив 
на успішність діяльності компанії.
Ці фактори набувають особливо важливого значення, виходячи з тих обставин, що Товариство здійснює 
свою діяльність в умовах слабко розвинених економічної та політичної систем, де держава не завжди 
добре та вчасно виконує покладені на неї функції.
Діяльність Товариства аналізується на предмет оцінки існуючих та виявлення нових ризиків, з 
урахуванням основних принципів управління ризиками.
Нижче наведена таблиця з основним ризиками, які впливають на успішність діяльності Товариства.
Карта ризиків ПРАТ «УВСК »
1. РизикиДрайвери ризиків
1.1.Андеррайтинговий ризики. Ризик недостатності страхових премій і резервів Коливання частоти, 
середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків.

 1.2 Катастрофічний ризик 
Неточність прогнозів настання надзвичайних катастрофічних подій та оцінок їх наслідків

 1.3 Ризик збільшення витрат на обслуговування договорів медичного
страхування Непродуманість/непаритетність умов укладених договорів з медичними асистуючими 
компаніями (залежність винагороди від курсу національної валюти і т.д.). Представлення зайвих послуг у 
звітах/актах про виконані роботи.

 1.4 Ризик збільшення частоти і ступеня тяжкості страхових випадків за договорами медичного 
страхуванняНеточність андеррайтерських оцінок щодо розміру та кількості страхових випадків за 
договорами медичного страхування. Надання неправдивих даних про страхові випадки медичними 
закладами.

 1.5 Ризик неточності оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемій за договорами медичного страхування
 1. Ринковий ризик

1.1 Ризик інвестицій в акціїРизик інвестицій в акції є несуттєвим, оскільки на балансі Компанії відсутні 
активи, зобов’язання та фінансові інструменти, що залежать від ринкової вартості акцій. 

 1.2 Ризик процентної став. Вартість активів та зобов’язань Компанії не залежить від вартості позикових 
коштів.

 1.3Валютний ризик. Незбалансований платіжний баланс країни. Неефективна грошова політика 
регулятора. Політичні, економічні, соціальні та інші причини, що спричиняють суттєві зміни курсу 
національної валюти. Неможливість забезпечити зобов’язання, що пов’язані з курсом іноземної валюти 
активами в тотожній валюті.

 1.4 Ризик спреду. Вартість активів та зобов’язань Компанії не залежить від коливання різниці в 
доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій, оскільки в балансі Компанії відсутні 
причини виникнення даного ризику - облігації.
2.5 Майновий ризик. Вартість активів та зобов’язань Компанії залежить від коливань цін на нерухомість, 
оскільки в балансі Компанії є об’єкти нерухомого майна.
2.6_Ризик ринкової концентрації. Вартість активів та зобов’язань Компанії залежить від коливань цін на 
нерухомість, оскільки в балансі Компанії є об’єкти нерухомого майна.
3. Ризик дефолту контрагента/банкуНегативний вплив кон’юнктури фінансового ринку країни. 
4. Відсутність зваженого підходу до оцінки ліквідності та надійності контрагентів/банків у співвідношенні 
з ризиком втрати грошових коштів. Бажання власника бізнесу вивести з нього всі ліквідні активи.
5. Операційний ризик. Недоліки управління, процесів оброблення інформації, проблеми з 
контрольованістю процесів, ненадійність технологій, помилки або/та несанкціоновані дії персоналу та інші
 об’єктивні причини
6. Ризик учасника фінансової групи. Погіршення фінансового стану учасника/ів фінансової групи не є 
ризиком то що ПРАТ "УВСК" не є участником фінансових груп.
Процедура управління ризиками має на увазі систему заходів, дій та процедур, спрямованих на 
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мінімізацію негативних ризиків настання можливих ризиків для Товариства.

Кодекс корпоративного управління відсутній.

Емітент не застосовував кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб 
або інший кодекс корпоративного управління

Практика корпоративного управління, застосована понад визначені законодавством вимоги відсутня.

Положення кодексу корпоративного управління не застосовуються, оскільки загальними зборами 
акціонерів такий документ не затверджувався.

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

28.09.2020

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Загальні збори проведені в формі заочного голосування.
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».
2.  Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.
3.  Прийняття рішення про обрання Голови Наглядової Ради Товариства.
4.  Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства та встановлення 
розміру  його винагороди.
5.   Затвердження умов контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства та встановлення 
розміру  його винагороди
6.   Затвердження умов цивільно-правового договору без оплати, що укладатиметься з членом Наглядової Ради 
Товариства
7.    Затвердження умов цивільно-правового договору без оплати, що укладатиметься з членом Наглядової Ради 
Товариства
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф., Ткачова С.В., Михайліченко Г.М.
2. Обрати членами Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф., Ткачова С.В., Михайліченко Г.М. строком на 3 роки.
3. Обрати Головою Наглядової Ради Товариства Кукіна А.Ф. строком на 3 роки.
4. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з Головою Наглядової Ради Товариства. 
5.. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членом Наглядової Ради Товариства та встановлення розміру  
його винагороди.
6. Затвердити умови цивільно-правового договору без оплати, що укладатиметься з членом Наглядової Ради 
Товариства.
7. Уповноважити Голову Правління Ткачова В.В. на підписання контрактів  та  цивільно-правового договору з 
Головою та членами Наглядової ради Товариства».
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

річні позачергові

X
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X

Інше (зазначити): д/н

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

Депозитарна установа X

16.04.2020

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
1. Про обрання Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства.
2. Про обрання Голови річних загальних зборів Товариства, Секретаря річних загальних зборів Товариства та 
уповноваження Голови річних загальних зборів Товариства та Секретаря річних загальних зборів Товариства 
підписати протокол річних загальних зборів Товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту) річних загальних зборів Товариства.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2019 рік. та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства  за 2019  рік  та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора 
Товариства за 2019  рік. Розгляд та  затвердження   висновку  Ревізора  Товариства  за результатами перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річного звіту) та балансу Товариства за 2019 
рік.
8. Про розподіл прибутку Товариства за 2019 рік.
9. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх 
вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними 
загальними зборами Товариства рішення з цього питання.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозицій до порядку денного не подавалось. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Для надання роз`яснень з питань голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов`язаних із забезпеченням 
проведення голосування на річних загальних зборах Товариства, обрати лічильну комісію річних загальних зборів 
Товариства в складі Голови лічильної комісії Білодід Олени Олександрівни, член лічильної комісії  Ясінської Ольги 
Володимирівни.
2.1. Обрати Головою  річних загальних зборів Товариства Голову Наглядової ради Кукіна А.Ф., Секретарем річних 
загальних зборів Товариства Начальника юридичного відділу Гарбуз Н.А.
2.2. Уповноважити Голову річних загальних зборів Товариства Кукіна А.Ф. та Секретаря річних загальних зборів 
Товариства Гарбуз Н.А. підписати протокол річних загальних зборів Товариства.
3. Затвердити регламент розгляду питань порядку денного  на річних загальних зборів Товариства:
 Для  доповідачів встановити час виступу 10 хвилин, співдоповідачів – 5 хв., для обговорення – 3 хв.
 Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.
4. Затвердити Звіт Правління про фінансово-господарські результати діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердити 
заходи за результатами розгляду Звіту Правління Товариства  за 2019 рік.
5. Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.  Затвердити заходи за результатами розгляду Звіту 
Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
6. Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік.  Затвердити Висновки Ревізора Товариства за результатами 
перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік.
7. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2019 рік.
8. У зв’язку зі збитковою діяльністю Товариства у 2019 році, розподіл прибутку не здійснюється.
9. Прийняття рішення про дозвіл Голові Правління укладати договори страхування, перестрахування, якщо їх 
вартість перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства на період до дати прийняття черговими річними 
загальними зборами Товариства рішення з цього питання.
З усіх питань порядку денного рішення прийняті.

X

річні позачергові
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X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

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

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? так

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

Виконавчий орган X

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 
голосуючих акцій товариства: д/н

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

Чергові загальні збори були скликані та проведені

Інше (зазначити): д/н

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

Позачергові загальні збори були проведені

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, 
що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах їх компетенції, визначеної Статутом та Законом
 України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює 
діяльність Правління.
Наглядова рада обирається в кількості не менше 3 осіб в складі Голови Наглядової ради і членів 
Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Станом на 31.12.2020 р. до складу Наглядової ради Товариства входять:
Голова Наглядової ради Товариства:
Кукін Андрій Федорович (Протокол заочних загальних зборів акціонерів №35від 28.09.2020р.) терміном 
на 3 роки; Члени Наглядової ради Товариства:
Ткачов Сергій Володимирович (Протокол заочних загальних зборів акціонерів №35 від 28.09.2020р.) 
терміном на 3 роки;
Михайліченко Григорій Миколайович (Протокол заочних загальних зборів акціонерів №35 від 
28.09.2020р.) терміном на 3 роки;
Протягом 2020 року відбулося 10 (десять) засідань Наглядової ради.
Протягом 2020 року склад Наглядової ради Товариства не змінювався.

Звіт виконавчого органу.
Станом на 31.12.2020 року до складу Правління (виконавчого органу) Товариства входять:
Голова Правління Ткачов В.В.
Члени Правління Товариства:

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
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Перший Заступник Голови Правління Маньковський А.О.
Головний бухгалтер Кондратьєва Л.А.
Протягом 2020 року склад Правління Товариства не змінювався.
Протягом звітного періоду було проведено  4 (чотири)  засідання Правління, на яких були прийняті 
рішення про надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства, поворотної
 фінансової допомоги працівникам Товариства, затвердження внутрішніх документів Установи з питань 
ПВК/ФТ

Члени Правління виконували рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою 
Товариства;
особисто брали участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. 
брали участь у засіданні Наглядової ради на її вимогу;
дотримувалися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні 
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
дотримувалися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошували конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають 
доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; 
завчасно готувалися до засідання правління, зокрема, знайомилися з підготовленими до засідання 
матеріалами, збирали та аналізували додаткову інформацію;
очолювали відповідний напрям роботи та спрямовували діяльність відповідних структурних підрозділів 
Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;
своєчасно надавали наглядовій раді, Ревізору, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства
 повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Звіт про винагороду членів виконавчого органу. Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та 
натурільній формах не виплачувалась. Заробітна плата нараховувалась згідно штатного розпису та була 
виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за звітний період відсутня.

XЗ питань аудиту

Чи проведені засідання наглядової ради?

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)

 Так Ні

Загальний опис прийнятих на них рішень: Протягом звітного періоду було проведено 10 (засідань)   Наглядової ради, 
на яких було прийнято наступні рішення:
Про обрання аудитора та визначення умов договору, надана згода на укладення договору купівлі-продажу  будівлі за 
№ 11,  що знаходиться по Православній набережній в місті Ужгород, Закарпатської області з фізичною особою. 
затверджена фінансова звітність та звітні дані страховика, призначені  річні загальні збори  на 16  квітня 2020 року, 
затверджена Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт),  призначені загальні збори у формі заочного 
голосування

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Рішення приймаються голосуванням простою 
більшістю голосів. Діяльність Наглядової ради завдяки вчасно прийнятим рішенням покращила фінансово-
господарську діяльність товариства.

Персональний склад: Голова Аудиторського комітету Ткачов С.В. ;
Член Аудиторського комітету Козирева А.М.;
Член Аудиторського комітету Серебрякова Д.П.

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Кукін Андрій Федорович д/нX

Ткачов Сергій Володимирович д/нX

Михайліченко Григорій 
Миколайович

д/нX
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X

Інше (зазначити): д/н

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

З питань призначень

З винагород

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

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

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

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

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

X

X

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

Інше (зазначити): д/н

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

д/н

Аудиторський комітет на протязі 2020 року діяв компетентно та ефективно.
Проведено 1 засідання Аудиторського комітету на якому було затверджено Звіт про висновки процедури відбору 
суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «УВСК» 
починаючи з аудиту фінансової звітності за 2020 рік.

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень

Оцінка роботи наглядової ради: Протягом звітного періоду було проведено 10 (засідань)   Наглядової ради, на яких 
було прийнято наступні рішення: Про обрання аудитора та визначення умов договору, надана згода на укладення 
договору купівлі-продажу  будівлі за № 11,  що знаходиться по Православній набережній в місті Ужгород, 
Закарпатської області з фізичною особою. затверджена фінансова звітність та звітні дані страховика, призначені  
річні загальні збори  на 16  квітня 2020 року, затверджена Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт),  
призначені загальні збори у формі заочного голосування.
Протягом 2020 року склад Наглядової ради Товариства не змінювався. Звіт Наглядової ради та оцінка її роботи 
розглядається та затверджується загальними зборами акціонерів.

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

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правління: Ткачов Володимир Васильович ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який 
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Протягом звітного періоду було проведено  4 (чотири)  засідання Правління, на яких були прийняті рішення про 
надання нецільової благодійної (матеріальної) допомоги працівникам Товариства, поворотної фінансової допомоги 
працівникам Товариства, затвердження внутрішніх документів Установи з питань ПВК/ФТ

Члени Правління виконували рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
особисто брали участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. брали участь у 
засіданні Наглядової ради на її вимогу;
дотримувалися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є 
заінтересованість (конфлікт інтересів);
дотримувалися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження 
інформації з обмеженим доступом. Не розголошували конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою 

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

Перший заступник Голови Правління: Маньковський 
Анатолій Олександрович 
Член Правління Кондратьєва Людмила Анатоліївна

здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і 
Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх 
рішень.
Правління обирається за рішенням Загальних зборів у 
кількості не менше 3 членів. До складу Правління входять: 
Голова Правління, його заступники, в тому числі Перший 
заступник та члени Правління.
Голова Правління обирається Загальними зборами Акціонерів
 терміном на три роки. Загальні збори Акціонерів, за 
поданням Голови Правління, обирають інших членів 
Правління терміном на три роки.
У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова 
та члени Правління, загальними зборами з будь-яких причин 
не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та 
членів Правління, повноваження членів Правління 
продовжуються до дати прийняття загальними зборами 
рішення про обрання або переобрання Голови та членів 
Правління.
Роботою Правління керує Голова Правління, який має право:
скликати засідання Правління, визначати їхній порядок 
денний та головувати на них;
розподіляти обов'язки між членами Правління;
без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти 
від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної 
цим Статутом;
приймати рішення про укладення тих правочинів, рішення 
про укладання яких не віднесено до компетенції інших 
органів Товариства;
розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, 
визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, 
Наглядової ради або Правління;
відкривати рахунки у банківських установах;
видавати  довіреності, підписувати договори та  інші 
документи від імені Товариства, рішення про укладення 
(видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в
 межах його компетенції відповідно до положень цього 
Статуту;
наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до 
них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до 
чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх 
документів Товариства;
в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, 
обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення 
нормальної роботи  Товариства, згідно з чинним 
законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Голова Правління має право тимчасово делегувати (на час 
відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження 
одному з своїх заступників.
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так, введено посаду 
ревізора

1

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

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

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

1

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також 
використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб; завчасно готувалися до засідання правління, зокрема,
 знайомилися з підготовленими до засідання матеріалами, збирали та аналізували додаткову інформацію;
очолювали відповідний напрям роботи та спрямовували діяльність відповідних структурних підрозділів Товариства 
відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;
своєчасно надавали наглядовій раді, Ревізору, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам Товариства повну і 
точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

Винагорода членам виконавчого органу в грошовій та натурільній формах не виплачувалась. Заробітна плата 
нараховувалась згідно штатного розпису та була виплачена в повному обсязі. Заборгованість по заробітній платі за 
звітний період відсутня.

Оцінка роботи виконавчого органу

Протягом 2020 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у своєму 
складі 1 аудитора. Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами складено звіт з рекомендаціями, яки були 
впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами. Відповідно до затверджених 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 
від 04.02.2014р. Вимог щодо організації і функціонування системи управління ризиками у страховика, рішенням 
Наглядової ради Товариства (протокол № 04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління ризиками 
Товариства. Наказом Товариства від 27.06.2014 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків в 
Товаристві, який здійснює: - виявлення, визначення, оцінку ризиків; - збір необхідної інформації для здійснення 
оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; - контроль за порушенням допустимих меж 
ризиків; - надання рекомендацій Правлінню Товариства,щодо врегулювання ризиків; - надання звітів Правлінню 
Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного для покриття неочікуваних збитків 
і збитків, пов’язаних із ризиками; - проведення стрес-тестування; -надання пропозицій щодо заходів покращення 
ефективності системи управління ризиками.
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так
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ні
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Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу

Прийняття рішення про додаткову емісію акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

ні

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

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

X

X

X

X

Інше (зазначити): д/н

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

 Так Ні

X

X
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так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів 
управління товариства

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення

Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

так

X

X

Інше (зазначити): д/н

X

Інше (зазначити): д/н

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

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих 
акцій

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

Ткачов Володимир Васильович д/н 47,26371

Кукіна Олена Миколаївна д/н 47,26372

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на
 загальних зборах емітента

Загальна 
кількість акцій

Кількість акцій 
з обмеженнями

Підстава виникнення обмеження Дата виникнення 
обмеження

1608 0 Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента відсутні.

01.01.1900

Опис: д/н

Наглядова Рада обирається строком на 3 роки.
Якщо у встановлений строк, загальними зборами не прийняті рішення про обрання членів Наглядової 
Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що 
укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради, прийняття рішення про припинення 
повноважень членів Наглядової
Ради, повноваження членів Наглядової Ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і 
проведення загальних зборів.
Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової Ради необмежену кількість разів.
Після обрання з членами Наглядової Ради укладається цивільно-правовий чи трудовий договір 
(контракт). Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою Правління чи іншою 
уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі 
укладення з членом Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути 
оплатним або безоплатним.
Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково:
Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів 
Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений 
таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами.
У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера повноваження відкликаного члена 
Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання
 Товариством письмового повідомлення від акціонера
(акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової Ради. Повідомлення про заміну члена 
Наглядової Ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової
Ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера 
(акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити 
повноваження свого представника як члена Наглядової Ради.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
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Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору 
припиняються:
за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні; в разі неможливості
 виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я; в разі набрання законної сили вироком чи
 рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена 
Наглядової Ради;
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, 
який є представником акціонера.
У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, 
визначеним пунктом 10-1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої 
повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.
У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової Ради зобов'язаний письмово 
повідомити про це правління та Наглядову Раду Товариства не пізніше як за 10 днів.

ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю 
Товариства.
Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання 
їх рішень.
Правління обирається за рішенням Загальних зборів у кількості не менше 3 членів. До складу Правління 
входять: Голова Правління, його заступники, в тому числі Перший заступник та члени Правління.
Голова Правління обирається Загальними зборами Акціонерів терміном на три роки. Загальні збори 
Акціонерів, за поданням Голови Правління, обирають інших членів Правління терміном на три роки.
У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані Голова та члени Правління,
загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Голови та 
членів Правління, повноваження членів Правління продовжуються до дати прийняття загальними зборами
 рішення про обрання або переобрання Голови та членів Правління.
Головою Правління Товариства, Першим заступником і заступниками Голови Правління Товариства, 
членами Правління Товариства можуть бути особи, які перебувають з Товариством у трудових 
відносинах.
Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова Наглядової ради чи особа, 
уповноважена на те Загальними зборами. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична 
особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором Товариства. 
Порядок формування Правління встановлюються у Положенні про Правління.
Ревізійна комісія. Ревізор обирається Загальними зборами з числа Акціонерів. Ревізор обирається 
Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
Не може бути Ревізором: член Наглядової ради; член Правління;
Корпоративний секретар;
особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.
Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства. Порядок обрання Ревізора, а також 
вимоги до кандидату встановлюються у Положенні про Ревізора Товариства.
Будь-які винагороди або компенсації, посадовим особам емітента при звільненні не виплачувались.

Члени правління мають право:
 1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання 

своїх функцій;
 2)в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної 

діяльності Товариства;
 3)вносити пропозиції, брати участь в обговоренні та голосувати з питань порядку денного на засіданні 

правління Товариства; отфармотировать, подтянуть 
 4)ініціювати скликання засідання правління Товариства;
 5)надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління Товариства;
 6)вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради Товариства;

Члени правління зобов'язані:
 1)діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 

діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

 2)керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим 

9) Повноваження посадових осіб емітента
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Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства;
 3)виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства;
 4)особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях правління. 

Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів із зазначенням причини;
 5)брати участь у засіданні наглядової ради на її вимогу;
 6)дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні

 яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
 7)дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 

збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають 
доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

 8)контролювати підготовку і своєчасне надання матеріалів до засідання правління;
 9)завчасно готуватися до засідання правління, зокрема, знайомитися з підготовленими до засідання 

матеріалами, збирати та аналізувати додаткову інформацію, у разі необхідності отримувати консультації 
фахівців тощо;

 10)очолювати відповідний напрям роботи та спрямовувати діяльність відповідних структурних 
підрозділів Товариства відповідно до розподілу обов'язків між членами правління Товариства;

 11)своєчасно надавати наглядовій раді, Ревізору, правлінню, внутрішнім та зовнішнім аудиторам 
Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Члени Правління несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями 
(бездіяльністю), згідно із законом.
Члени Наглядової Ради мають право:
брати участь у засіданнях правління Товариства;
отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх 
функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів філій та 
представництв Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової Ради 
протягом двох днів з дати отримання Товариством відповідного запиту на ім'я Голови Правління 
Товариства;
вимагати скликання позачергового засідання Наглядової Ради Товариства; надавати у письмовій формі 
зауваження на рішення Наглядової Ради Товариства;
5) отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової 
Ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
Члени Наглядової Ради зобов'язані:
діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок 
діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти
сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин; 
керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, 
іншими внутрішніми документами Товариства;
виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та Наглядовою Радою Товариства; особисто
 брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової Ради та в 
роботі комітетів Наглядової Ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах та 
засіданнях Наглядової Ради із зазначенням причини відсутності;
дотримуватися встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні 
яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Наглядової Ради, особам, які не 
мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх 
осіб;
утримуватися від дій, які можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової Ради своєї 
незалежності. У разі втрати незалежності член Наглядової Ради зобов'язаний протягом трьох днів 
повідомити у письмовій формі про це Наглядову Раду та Правління Товариства; своєчасно надавати 
загальним зборам акціонерів, Наглядовій Раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий 
стан Товариства.
Члени Наглядової Ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми 
діями (бездіяльністю), згідно із Законом України "Про акціонерні товариства", статутом Товариства, 
Положенням про Наглядову Раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором 
(контрактом), що укладається з членом Наглядової Ради.
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У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. 
Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за 
відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради. 
Ревізор має здійснювати такі повноваження:
брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках. Завчасно повідомляти про неможливість участі у
Загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності.
дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та 
збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську 
інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Ревізора, особам, які не мають доступу до 
такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
своєчасно надавати Правлінню, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію 
про діяльність та фінансовий стан Товариства.
Ревізор має право:
отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного 
виконання покладених на неї функцій, протягом 5 (п'яти) днів з дати подання письмової вимоги про 
надання такої інформації та документації;
отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які 
належать до компетенції Ревізора, під час проведення перевірок;
оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну 
наявність;

Відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» повідомляємо наступне:

Звіт щодо Звіту з корпоративного управління

Ми виконали перевірку  інформації у Звіті з корпоративного управління Компанії.
Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку відповідно до пункту 3 статті 40` 
Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  та статті 12" Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання  ринків фінансових послуг» несе управлінський персонал Компанії.
Наша перевірка звіту про корпоративне управління полягала в розгляді  того, чи не суперечить інформація
 у ньому  фінансової звітності Компанії, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р. 
та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що 
закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик та чи підготовлено Звіту про корпоративне управління відповідно до вимог чинного 
законодавства. 
Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне 
управління» розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна 
інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік» відповідно до Положення №2826.
Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 
38 до Положення №2826, а саме:
- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2020 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.
За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде 
зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у 
емітента документам. 
Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 
4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. 
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується відповідно 
до Міжнародних стандартів аудиту , та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що результати 
перевірки ми отримали основу для висловлення нашої думки.
Думка
Звіт з корпоративного управління підготовлено і інформація в ньому розкрита  відповідно до вимог пункту
 3 статті 40` Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  та статті 12" Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання  ринків фінансових послуг».  Опис основних характеристик 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента, перелік осіб, які прямо або 
опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента, дані про будь-які обмеження прав участі та 
голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, - порядок призначення та звільнення 
посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 
посадовим особам емітента в разі їх звільнення,  повноваження посадових осіб емітента, наведені у Звіті з 
корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту фінансової звітності
 Компанії, і відповідають Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»

На виконання вимог Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 39 від 03.02.2004 р. ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (надалі – ПРАТ 
«УВСК» та/або Товариство) подає Звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-
2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»:
ЗВІТ
про корпоративне управління 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

1 Мета провадження діяльності страховика:
 Мета провадження діяльності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ПРАТ «УВСК»)  - одержання прибутку шляхом здійснення 
страхової діяльності.
2 Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на 
джерело  розміщення  їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:
Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління.
Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов’язане мати власний кодекс 
корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження 
принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції 
загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» кодекс корпоративного 
управління не затверджувався. У зв’язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, 
яким керується емітент, не наводиться.
Дотримання принципів корпоративного управління забезпечується шляхом виконання норм чинного 
законодавства України, установчих документів та внутрішніх наказів прийнятих на їх реалізацію та 
виконання.
Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться.
3 Інформація про власників істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за страховиком), 
їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік: 
Акціонерами, власниками істотної участі Товариства є:
- громадянин України  Ткачов Володимир Васильович, 760 простих іменних акцій або  47,2637 % 
загальної кількості акцій Товариства; 
  - громадянка України  Кукіна Олена Миколаївна, 760 простих іменних акцій або  47,2637 % загальної 
кількості акцій Товариства; 
Акціонери, власники істотної участі Товариства відповідають встановленим законодавством вимогам.
Протягом 2020 року склад акціонерів, власників  істотної участі Товариства не змінювався.
4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміна за рік, у тому числі утворені нею 
комітети:
Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є колегіальним 
органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах їх компетенції, визначеної Статутом 
та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює 
та регулює діяльність Правління.
Наглядова рада обирається в кількості не менше 3 осіб в складі Голови Наглядової ради і членів 
Наглядової ради Товариства строком на три роки.
Станом на 31.12.2020р. до складу Наглядової ради Товариства входять:
Голова Наглядової ради Товариства:
Кукін Андрій Федорович (Протокол загальних зборів акціонерів №35 від 28.09.2020р) терміном на 3 роки; 

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринку фінансових послуг»

© SMA 313047182020 р. 



Члени Наглядової ради Товариства: 
Ткачов Сергій Володимирович (Протокол загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020р) терміном на 
3 роки;
Михайліченко Григорій Миколайович (Протокол загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020р) 
терміном на 3 роки;

Протягом 2020 року відбулося 10 (десять) засідань Наглядової ради.

Протягом 2020 року  склад  Наглядової ради Товариства не змінювався. 
Наглядовою радою  згідно Протоколу №01/01/2019   від   10 січня 2019 року  Затверджено Аудиторський 
комітет. Протягом 2020 року не утворювався   новий Аудиторський комітет. 
5 Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміна за рік:
 Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який
 здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам акціонерів 
і Наглядовій раді Товариства. Правління організовує виконання їх рішень. Правління обирається за 
рішенням Загальних зборів у кількості не менше 3 членів.

Станом на 31.12.2020 року до складу  Правління (виконавчого органу)  Товариства входять:
Голова Правління Ткачов Володимир Васильович (Протокол загальних зборів акціонерів №33 від 
28.03.2019р.) терміном на 3 роки.
Члени Правління Товариства: 
Перший Заступник Голови Правління Маньковський Анатолій Олександрович (Протокол загальних зборів
 акціонерів №33 від 28.03.2019р.) терміном на 3 роки;
Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна (Протокол загальних зборів акціонерів №33 від 
28.03.2019р.) терміном на 3 роки.

Протягом 2020 року відбулося 4 (чотири) засідання Правління.

Протягом 2020 року  склад Правління Товариства не змінювався. 
6 Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що 
призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг: 
Фактів порушення Членами Наглядової ради Товариства та виконавчого органу  (Правління) Товариства  
внутрішніх правил Товариства, що призвело до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових
 послуг не виявлено.
7 Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в 
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу:
Заходів впливу, застосованих протягом 2020 року органами державної влади до ПРАТ «УВСК», в тому 
числі до членів її Наглядової ради та Правління не було.
8 Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика
Розмір винагороди за рік Членам Наглядової ради Товариства та членам Правління Товариства склав        
1600 тис. грн.  
9 Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року
Діяльність Товариства протягом 2020 року здійснювалась за надзвичайно складних політичних та 
макроекономічних умов. Економічне середовище характеризувалося негативними діловими очікуваннями, 
девальвацією національної грошової одиниці, скороченням експорту, зменшенням надходжень прямих 
іноземних інвестицій, великими витратами на обслуговування державного боргу, подальшим звуженням 
внутрішнього та інвестиційного попиту, скороченням державного фінансування, звуженням кредитної 
активності тощо. Протягом усього року спостерігалося зростання інфляційного тиску на економіку, що 
супроводжувалося падінням реальних доходів населення. 
Спалах пандемії коронавірусу спричинив падіння світової економіки, обсягів торгівлі та цін на товари, 
відплив капіталу з нових ринкових економік, обрушив споживчі настрої, майже зупинив декілька галузей 
– роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення.
Скорочення економічної активності найбільше торкнулося туризму, пасажирських авіаперевезень. Їхні 
перспективи є непевними. Туристична галузь і транспорт постраждали найсильніше з усіх та, незважаючи
 на послаблення карантину, не відновилися.
Туристична галузь першою відчула на собі наслідки активної фази карантину. За оцінками експертів, 
відновлення попиту на туристичні подорожі до рівня 2019 року займе не менше двох років. Водночас 
авіакомпанії будуть змушені підвищити вартість в середньому на 43-54 %, що, в свою чергу, також 
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зменшить попит на подорожі.
Із введенням обмежень на туристичні подорожі і закриття кордонів інших країн для ділових подорожей, 
привело до того, що в транспортній галузі найбільше постраждали пасажирські перевезення. Найбільш 
серйозні втрати – у авіації. За 2020 рік порівняно з минулим роком обсяги авіаційного транспорту 
скоротилися на:

 пасажирські перевезення – на 64,8% (в т.ч. міжнародні – на 65,5%);
 пасажиропотоки через аеропорти України – на 63,9% (в т.ч. міжнародні – на 64,8%);
 кількість комерційних рейсів – на 57,2% (в т.ч. міжнародні – на 60%).

Подальше скорочення обсягів може призвести до банкрутства малих і середніх авіакомпаній. Існує 
великий ризик масового звільнення робітників, які працюють в цій сфері. 
Виходу з кризи авіаційним пасажирським перевізникам варто очікувати не раніше 2021–2022 років
Сфера страхування в 2020 році зазнала значної трансформації внаслідок карантинних заходів. Запит на 
онлайн-сервіси значно зріс, оскільки багато хто з клієнтів вважають доцільним утримуватися від приїзду 
до офісу страхової компанії. При цьому офіси страхових компаній продовжують працювати, хоча й не в 
повноцінному режимі. Ті компанії, які інвестували в онлайн останніми роками, зараз, під час кризи, 
почали повноцінно працювати у віддаленому режимі. Але впровадження якісних онлайн-сервісів вимагає 
значних інвестицій, тому далеко не всі страховики можуть їх собі дозволити. Допоміжним чинником для 
розвитку українського ринку страхування стало запровадження такої послуги, як страховий поліс для 
покриття витрат на лікування COVID-19. Такі страхові поліси вже стають обов’язковими при виїзді за 
кордон і користуються популярністю. Економічну активність в країні упродовж року стримувала 
несприятлива кон’юнктура на зовнішніх ринках. Темпи зростання світової економіки були нестійкими, що
 зумовлювалось різноспрямованим відновленням економік розвинутих країн. З урахуванням зазначеного 
Товариство проводила виважену політику управління активами і пасивами з метою забезпечення 
вирішення стратегічних та тактичних цілей і завдань, забезпечення стабільної та високоефективної роботи,
 оптимізації фінансових та мінімізації не фінансових ризиків. Особливо значними факторами ризику, що 
впливали на діяльність страховика протягом року є: 
 -Значне зменшення кількість повітряних суден, що знаходяться під страховим захистом Товариства; 
 -Значна кількість інцидентів і авіаційних подій, що відбулися останнім часом в Україні та світі, призвела

 до того, що на міжнародному перестраховому ринку збільшилися котирування на страхування 
/перестрахування авіаційних ризиків. Враховуючи, таку ситуацію страхувальники все частіше звертаються
 за послугами страхування/перестрахування до страхових/ перестрахових брокерів, а не до страхових 
компаній;
 -Введення законодавчих обмежень на фоні складної політичної ситуації в Україні щодо неможливості 

використання лояльних ринків перестрахування та відповідно надання більш конкурентної цінової 
політики. 
10 Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики 
Відповідно до затверджених розпорядженням  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг  № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо  організації і функціонування 
системи управління ризиками у страховика, рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 
04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління ризиками Товариства. 
Наказом Товариства від 27.06.2014 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, у 
зв'язку зі звільненням Працівника відповідального за оцінку ризиків  Наказом №09/1/2016 від 
01.10.2016року призначено нового відповідального за оцінку ризиків у Товаристві, який здійснює: 
- виявлення, визначення, оцінку ризиків;
- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного контролю за 
ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків;
- надання рекомендацій Правлінню Товариства,щодо врегулювання ризиків;
- надання звітів Правлінню Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, 
необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками;
- проведення стрес-тестування;
-надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.
Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та підзвітність підрозділу 
страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію оцінки ризиків, перелік ризиків 
(підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй діяльності (андерайтинговий ризик, ринковий ризик, 
ризик дефолту контрагента, операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які 
потребують мінімізації і пом'якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення вразливості 
страховика до таких ризиків;
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З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них 
Товариством запроваджено систему управління ризиків (СУР), що включає стратегію управління 
ризиками та реалізацію управління ризиками. 
Загальний процес управління ризиками полягає в наступному:

 відповідальна за управління кожним елементом кожного ризику одиниця (департамент, 
відповідальний співробітник тощо) здійснює передбачену процедуру управління ризиком (його елементом)
 у визначені терміни та строки в межах власних функціональних обов’язків та повноважень; 

 за результатом проведеної роботи, визначається інтегральна оцінка (кількісна чи якісна) ступеню 
суттєвості впливу даного ризику на  фінансовий стан Товариства, разом із обґрунтуванням такого 
визначення та рекомендаціями щодо зниження можливих негативних наслідків, викликаних даним 
ризиком; кількісні інтегральні оцінки використовуються далі для визначення необхідного розміру капіталу
 для покриття прийнятих ризиків; якісні оцінки відображаються в журналі поточної оцінки ризику, який 
слугує для забезпечення загального контролю над прийнятими ризиками відповідальним працівником, що
 виконує функції оцінки ризиків. 

Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, інтегрує процеси контролю та управління 
елементами ризиків за окремими одиницями та разом із керівництвом Товариства координує роботу по 
впровадженню заходів щодо зменшення загального рівня ризиків, забезпечення дотримання прийнятих 
меж ризиків, визначення необхідного рівню капіталу, в разі необхідності – внесення змін до стратегії 
управління ризиками.
Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, взаємодіє з Правлінням  з питань порядку 
та поточного стану оцінки ризиків, організації процесів та процедур ризик-менеджменту, виходячи із 
передбачених стратегією функцій. Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, звітує 
перед Правлінням щодо оцінки основних загроз порушення допустимих мір ризику; оцінки рівня 
фінансової стабільності та загального кількісного обсягу прийнятих ризиків; надає Правлінню своєчасні, 
змістовні, точні і повні звіти щодо реалізації стратегії діяльності Товариства та управління значними 
ризиками.
Товариство ідентифікує у своїй діяльності наступні ризики:
1) Фінансовий ризик, що включає 

 андерайтинговий ризик (ризик недостатності премій і резервів, катастрофічний ризик, ризик 
страхування здоров’я, андерайтинговий операційний ризик);

 ринковий ризик (ризик інвестицій в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, майновий ризик, 
ризик ринкової концентрації).

 ризик дефолту контрагента (ризик неплатоспроможності контрагента).

2) Не фінансовий ризик, що включає:
операційний ризик;

 ризик законодавчого простору

3) Інші ризики.
Нові та існуючи ризики ідентифікують та переоцінюються за результатами аналізу звітності про фактичне 
виконання плану на відповідність кожного припущення, зробленого на етапі планування ( збитковості та 
операційних витрат, в т.ч. на рівні страхових продуктів та каналів збуту страхових продуктів)
11 Інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а 
також дані, зазначені в примітках до фінансової  та  консолідованої фінансової звітності відповідно до 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого 
розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг № 1772 від 05 червня 2014 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 
року за № 885/25662, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту 
фінансових установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України № 4660 від 27 вересня 2005 року та інших нормативно-правових актів, Наглядовою радою 
 Товариства створено Відділ внутрішнього аудиту (контролю) ПРАТ «УВСК», затверджено Положення 
про Відділ внутрішнього аудиту (контролю) ПРАТ «УВСК», призначено внутрішнього аудитора ПРАТ 
«УВСК».

Протягом  2020 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), який має у 

© SMA 313047182020 р. 



своєму складі 1 аудитора.  Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами  складено звіт з 
рекомендаціями, яки були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з встановленими термінами.
 
12 Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика 
розмір 
Протягом 2020 року Товариством здійснено відчуження будівлі за № 11,  що знаходиться по Православній
 набережній в місті Ужгород, Закарпатської області фізичній особі, вартість якої становила більше 10 
відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Рішенням 
Наглядової ради Товариства надана згода Товариству  на укладення договору купівлі-продажу цієї будівлі 
(Протокол №02/01/2020 від 17 січня 2020 року)
13 Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 
перевищує встановлений у статуті страховика розмір
  01 грудня 2019 року Суб’єктом оціночної діяльності, Товариством з обмеженою відповідальністю             
          «Центр незалежної оцінки власності «Еверест»  здійснена оцінка будівлі за № 11,  що знаходиться 
по Православній набережній в місті Ужгород, Закарпатської області.
  Згідно Висновку про вартість майна, ринкова,  вартість будівлі  станом на 01 грудня 2019 року становила
 6 707 051,00 грн.    
14 Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року: Здійснювалися операції  пов’язані з орендою 
Товариством автомобіля та його обслужуванням , який належить на праві власності  пов'язаній  особі 
(вартість операцій 139 тис. грн.) 
15 Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку:
При складанні аудиторського висновку використано Методичні рекомендації щодо аудиторських звітів, 
що подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, за 
результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ, затверджені Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері фінансових послуг, № 362  від 
25.02.2020 р.
16 Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для 
юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - 
прізвище, ім'я та по батькові):
У 2020 році послуги аудиту надавав зовнішній аудитор: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма  «Промислова Аудиторська Спілка» Код ЄДРПОУ: 33100397, Місцезнаходження:  
04073, м. Київ, проспект С. Бандери 23, обраний Рішенням Наглядової Ради Товариства 03 лютого 2020 р.
 (протокол засідання Наглядової Ради  №02/02/2020 від 03.02.2020 р.)

17 Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

ТОВ  «Промислова Аудиторська Спілка» -
загальний стаж аудиторської діяльності : 16 років 
кількість років, протягом яких надає страховику аудиторські  послуги: з 04.02.2020 року 
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику  протягом року : Інших послуг не 
надавалось.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора:  
Не виявлено
ротація аудиторів у страховика  протягом останніх п'яти років : ТОВ «Аудиторська фірма «АРНІКА» до 
06.11.2017р. ТОВ «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» з 06.11.2017р. З 04.02.2020 ТОВ «АФ 
«ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА»
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної  звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 
здійснюють державне регулювання  ринків фінансових послуг: стягнень, застосованих до аудитора 
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності Товариства, що 
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг, не виявлено.

18 Інформація про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг: Розгляд скарг стосовно надання фінансових послуг здійснюється 
Товариством згідно з вимогами чинного законодавства України. Прийом з питань захисту прав 
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споживачів фінансових послуг проводиться за місцезнаходженням Товариства.
У Товаристві ведеться журнал прийому скарг якій знаходиться в доступному для огляду місці. Попередній
 розгляд скарг здійснює відділ врегулювання Товариства, висновки надає юридичний відділ Товариства; 

Прізвище, ім'я та по батькові працівника ПРАТ «УВСК»,  уповноваженого розглядати скарги: Начальник 
юридичного відділу Гарбуз Наталя Артемівна.
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг): Протягом 2020 року скарги стосовно надання 
фінансових послуг до Товариства не надходили. 
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду : У 
2020 році відсутні позови до суду стосовно надання фінансових послуг споживачам Товариством
19 Інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань 
регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно
-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг: 
Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління в Товаристві, подання якої
 передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими 
законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг.

      Голова ПравлінняВ.В. Ткачов

      Головний бухгалтерЛ.А. Кондратьєва
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій

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

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Ткачов Володимир Васильович 760 47,2637 760 0

Кукіна Олена Миколаївна 760 47,2637 760 0

Михайліченко Григорій Миколайович 88 5,4726 88 0

1608 100 1608 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
 (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 1608 8109,45 Кожною простою акцією Товариства її власнику - Акціонеру 
надається однакова сукупність прав, включаючи право на:

 1)участь в управлінні Товариством;
 2)отримання дивідендів;
 3)отримання інформації  про  господарську  діяльність  

Товариства. Порядок одержання інформації визначається 
Наглядовою радою Товариства;

 4)вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;
 5)переважне придбання акцій, що продаються іншими 

акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих 
акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать
 кожному з них;

 6)переважне придбання додатково випущених Товариством акцій
 в кількості, пропорційній частці Акціонера у статутному капіталі 
Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

 7)обов'язковий викуп Товариством всіх або частини належних 
йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним 
законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

 8)отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або 
вартості частини майна Товариства;

 9)реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законом.
Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для 
вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків 
проведення кумулятивного голосування.
Акціонерам Товариства надається переважне право на придбання 
розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці 
належних їм простих акцій під час додаткової емісії акцій у 
загальній кількості простих акцій.
Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням 
Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє 
рекомендованим листом або письмовим повідомленням, що 
вручається персонально під розпис кожного Акціонера про 
можливість реалізації ним свого переважного права та публікує 
повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Публічна пропозиція відсутня, цінні папери не 
включені до біржового реєстру жодної з 
фондових бірж.

Примітки: д/н

Акція проста іменна
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі

-каційний 
номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій емітента

XI. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
04.09.2018 67/1/2018 Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку
8109,45 13039995,601608 100

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

UA4000067672UA4000067672 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 
відсотка розміру статутного капіталу емітента

Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи

Кількість акцій 
(штук)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

1 2 3 4 5

Ткачов Володимир Васильович 760 47,263 760 0

760Усього: 47,263 760 0
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9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на 
відчуження таких цінних паперів

Дата 
випуску

Вид цінних паперів Найменування органу, що 
наклав обмеження

Характеристика обмеження Строк обмеженняНайменування органу, що 
зареєстрував випуск

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

1 3 5 6 72 4

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

04.09.2018 д/н д/н д/н

Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні.

Національна комісія з цінних 
паперів та фондового ринку

UA4000067672
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10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, 
права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за 
якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата 
реєстрації 

випуску

Кількість акцій у 
випуску (шт.)

Номер свідоцтва про 
реєстрацію випуску

Міжнародний 
ідентифі-

каційний номер

Загальна 
номінальна 

вартість (грн)

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.)

Кількість голосуючих 
акцій, права голосу за 
якими обмежено (шт.)

Кількість голосуючих акцій, права голосу 
за якими за результатами обмеження 
таких прав передано іншій особі (шт.)

1 42 3 5 6 7 8

04.09.2018 1608

Опис: Обмеження за голосуючими акціями відсутні.

67/1/2018 UA4000067672 13039995,6 1608 0 0
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

33087 43315 64 64 33151 43379

427 470 0 0 427 470

3277 6024 0 0 3277 6024

427 427 0 0 427 427

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

37218 50236 64 64 37282 50300

Опис: Терміни використання за основними групами – від 3 до 100 років. Умови користування основними засобами – 
основнi засоби використовуються за призначенням. Первісна вартість на кінець звітного періоду – 50236 тис.грн. 
Ступінь зносу 23,8 % Ступінь використання – 100% Сума нарахованого зносу –11940 тис. грн. Чим зумовлені зміни у
 вартості основних засобів за звітний період – необхідність використання в операційної діяльності. Основнi засоби 
знаходяться за мiсцезнаходженням товариства . Первiсна вартiсть основних засобiв на початок звiтного перiоду 
становить 37318 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 50236 тис. грн. Залишкова вартiсть основних засобiв на початок 
звiтного перiоду становить 30361 тис. грн., на кiнець звiтного перiоду 38296 тис. грн.

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

37218 50236 64 64 37282 50300

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

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

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

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

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

819

0

31832

32651

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

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

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

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

X X X

Опис: Товариство не одержувало кредитiв, вiдсутнi зобов'язання за цiнними паперами.  В "Інші зобов'язання" 
входять 297,0 тис. грн. . поточні забезпечення,  107,0 тис. грн. поточна заборгованість 
з отриманих авансів, поточна заборгованість за страховою діяльністю 13833,0 тис. грн., 
розрахунками з оплати праці – 5,0 тис. грн..
інші поточні зобов'язання 6 тис. грн.,страхові резерви -17584,0тис. грн..
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6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»

31714676

вул. Івана Франка, буд.42-Б, м.Київ, 01030, УКРАЇНА

+380442218116

+380442218116

2738

17.12.2018

Аудиторська палата України

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Аудиторську перевірку здійснено на підставі договору № 3607/1/20  від 23 грудня 2020р.

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій 
України"

30370711

вул. Тропініна, 7-г, м.Київ, 04107, УКРАЇНА

(044) 363-04-00

(044) 363-04-00

ріш.2002

01.10.2013

Правила Центрального депозитарію затверджені Рішенням 
НКЦПФР

Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної особи

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон

Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного 
органу, що видав ліцензію або 
інший документ

Вид діяльності

Публічне акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: Депозитарна діяльність Центрального депозитарію. 
Взаємовідносини депозитарію та емітента здійснюються на підставі договору № Е-1978 від 
05.11.2010р.

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на р.31.12.2020
Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2021.01.01

31304718

8039100000

65.12

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Інші види страхування, крім страхування життя

Адреса, 
телефон

вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, Шевченківський, 01135, УКРАЇНА, (044) 230 48 13

КОДИ

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 31

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

61 82

30361 38296

37218 50236

6857 11940

0 0

11 11

0 4674

0 0

0 0

30818 43448

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

385 385

385 385

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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125 145

125 145

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

25158 16566

425 145

0 0

0 0

16 34

0 0

59 106

2339 7591

2338 7590

0 0

42199 35373

0 0

73017 78821

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунк

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

1 11166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

14077 107861180Частка перестраховика у страхових резервах

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

7009 47791182    резервах збитків або резервах належних виплат

7068 60071183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

13040 13040

20127 34003

0 0

0 0

0 0

2703 2703

2763 (3576)

0 0

0 0

0 0

0 0

18522 17584

0 0

0 0

0 0

0 0

15862 15067

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 38633 46170Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 18522 17584Страхові резерви

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

1532 7292 7727    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 11230 9857    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 0 819    розрахунками з бюджетом

1621 0 0        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 5    розрахунками з оплати праці

1635 11 107Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 15643 13833Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 203 297Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 5 6Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: Дані відсутні

1700

1800

1900

0 0

0 0

73017 78821

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

за 2020 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

0 0

8673 13330

23491 33140

15130 23187

(1373) (1628)

(1061) 1749

2175 2719

5995 10373

0 0

0 0

(435) 3849

(2230) (2609)

3748 4060

0 0

7719 11532

3763 1931

2853 3299

0 0

0 0

0 0

7257 1089

7000 10

0 0

0 0

6702 0

0 0

0 0

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

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

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

(2665) 1240Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

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

2121

0 02200

0 0Інші фінансові доходи

6959 1079    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

503 238Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

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

8086 2070

533 650

2937 3373

600 683

1029 849

9236 11207

14335 16762

1608 1608

1608 1608

(5028,61) (1287,31)

(5028,61) (1287,31)

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: Дані відсутні

(1127) (991)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

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

15623 12593

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

15623 12593

0 0

15623 12593

7537 10523

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2021.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

0 0

0

0 0

132 350

526 614

0

0 0

24303 20339

6 677

3887 4602

1220 3336

0

1903

0 0

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0

1220

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

89 203020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

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

1034 12213110Відрахувань на соціальні заходи

0 14333116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

25173135Витрачання на оплату авансів 1318

451 843

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

16932 125463150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

2821 40003190Інші витрачання

(1705) (5379)3195Чистий рух коштів від операційної діяльності

7000 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 03215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: Дані відсутні

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

6957 (139)3295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

43 1393260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

5252 (5518)3400Чистий рух грошових коштів за звітний період

2339 78573405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

7591 23393415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2021.01.01

КОДИ

31304718

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Звіт про власний капітал

за 2020 рік

13040 20127

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

13040 201274095Скоригований залишок на початок року

0 156234110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 2703

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 2703

0 0

0 0

2763 0

0

0 0

(8086) 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

2763 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38633

0

(8086)

0

0

0

0

0

38633

15623

0

0 156234111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 15623

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

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

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

Ткачов Володимир Васильович

Кондратьєва Людмила Анатоліївна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

(1747)

0 13876

13040 34003

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 2703

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

(6339) 0

(3576) 0

0

1747

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7537

46170

0

0

0

0

0

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

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»
за 2020  рік

Приватне акціонерне  товариство «Українська військово-страхова компанія» створено                   
29 січня 2001 року. 
Скорочене найменування: ПРАТ «УВСК». Ідентифікаційний  код 31304718. 
Місце знаходження (юридична адреса, фактичне місцезнаходження):
 01135, Україна, м. Київ, вул. Григорія Андрющенка, будинок 4 (літера Б).
Телефон ПРАТ «УВСК» - (044) 230-48-13 (17), факс ПРАТ «УВСК» - (044) 230-48-13;
 адреса електронної пошти (e-mail) ПРАТ «УВСК» - vsk@vsk.com.ua.
ПРАТ «УВСК» має власну сторінку в мережі Інтернет – www.vsk.com.ua
Зареєстровано в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб 29.01.2001р.
за № 1 070 120 0000 002379.
 Взято на облік платників податків 06.02.2001 року за № 35711 ДПІ у Шевченківському
 районі м. Києва. 
Вид діяльності за КВЕД -   65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.

Організаційно - правова форма компанії – 230 Акціонерне товариство.

Форма власності  - приватна.

Предметом безпосередньої діяльності страховика є лише страхування, перестрахування і 
фінансова діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та  їх 
управлінням. 
Фінансова діяльність здійснюється страховиком відповідно до вимог чинного законодавства 
України.

Сформовано Статутного капіталу  станом на 31.12.2020 року - 13040 тис. грн.  Випущено акцій 
простих іменних 1608 штук. Номінальна вартість акції –  8 109,45 грн. 
Форма існування -  без документарна.
Отримано  Свідоцтво  про реєстрацію випуски акцій Національної комісії з цінних паперів  та 
фондового ринку №67/1/2018 від 04 вересня 2018 року. 
Національним депозитарієм депоновано Глобальний сертифікат від 05 вересня 2018 року на 1608 
простих іменних акцій на суму 13 039 995,60 грн.
Згідно рішення загальних зборів акціонерів  від  24.03.2010 р.   ЗАТ «Військово-страхова 
компанія» перейменовано на Приватне акціонерне Товариство «Військово-страхова компанія». 
Державна реєстрація змін назви  Товариства відбулася 01.04.2010р. 
Видано свідоцтво про державну реєстрацію  серія А01 № 625229
Згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів від 09.01.2018р. Приватне акціонерне 
Товариство «Військово-страхова компанія» перейменовано  на  Приватне акціонерне товариство 
«Українська військово-страхова компанія». Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
№1003480949 від 16.01.2018 року.
У користуванні Товариства немає власної земельної  ділянки. Товариство сплачує податок на 
землю згідно наданого розрахунку   ДПІ у Шевченківському р-ні. м. Києва та орендну плату за 
земельну ділянку  УК у м. Ужгороді Закарпатської обл..

У Товаристві немає дочірніх підприємств. 
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У Товаристві є 2  Філії :   у Харкові та Одесі  та  4 Представництва : у м. Дніпро, м. Ужгороді,  м. 
Ірпені Київської обл. та  м. Львів.
Товариство є членом Ліги страхових організацій України.
Товариство є учасником  Корпорації "Науково - виробниче об'єднання "Небо України" згідно 
Протоколу Загальних Зборів Учасників № 01/2017 від 21.09.2017 року. 

Станом на 31.12.2020 року Приватне акціонерне товариство «Українська військово-страхова 
компанія» має 24 ліцензії  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України у 
тому числі :
16 ліцензій  у формі добровільного страхування 
8  ліцензій  у формі обов’язкового страхування.

  Вид  страхової діяльностіСерія, № та дата видачі ліцензіїСтрок дії ліцензії
У формі добровільного :
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 

 відповідальність перевізника)Серія  АВ
 № 528831 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
 Страхування фінансових ризиків Серія  АВ

 № 528832 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі добровільного:
Страхування  відповідальності власників повітряного  транспорту (включаючи відповідальність 

 перевізника)Серія  АВ
 № 528833 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності 

 власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) Серія  АВ
 № 528834 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

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

 кредиту)Серія  АВ
 № 528835 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
 Страхування повітряного  транспорту    Серія  АВ

 № 528836 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі добровільного:

 Страхування наземного транспорту      (крім залізничного)Серія  АВ
 № 528837 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)Серія  АВ

 № 528838 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 

 внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу))Серія  
АВ

 № 528839 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
 Страхування медичних витратСерія  АВ
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 № 528840 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі добровільного:

 Страхування від  вогневих ризиків та ризиків стихійних явищСерія  АВ
 № 528841 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного:
 Страхування здоров’я на випадок хворобиСерія  АВ

 № 528842 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі добровільного:

 Страхування від  нещасних випадків Серія  АВ
 № 528843 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі добровільного :
Страхування  відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 

 перевізника)Серія  АВ
 №528829 від 13.05.2010р.з 13.05.2010 р. - безстроковий

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

 № 528830 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі добровільного:

 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) Серія  АВ
 №594196 від 28.12.2011 р.з 15.12.2011 р. - безстроковий

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

 № 528827 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі обов’язкового :
Особисте страхування  працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях , 
що фінансуються з Державного бюджету України) та  сільської пожежної охорони і членів 

 добровільних пожежних дружин (команд)Серія  АВ
№ 528822 від 13.05.2010р.
 з 13.05.2010 р. - безстроковий

У формі обов’язкового :
 Авіаційне страхування цивільної авіаціїСерія  АВ

 № 528828 від 13.05.2010р.з 13.05.2010 р. - безстроковий
У формі обов’язкового :
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання 

 негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажівСерія  АВ
 № 528825 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

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

 внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Серія  АВ
 № 528826 від 13.05.2010рз 13.05.2010 р. - безстроковий

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

  аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру Серія  АВ
 № 528823 від 13.05.2010 р.з 13.05.2010р.  - безстроковий
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У формі обов’язкового:
  Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріусаб/нз 13.04.2018р.

-безстроковий
У формі обов’язкового:
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно довкіллю або здоров'ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і 

  агрохімікатівб/нз 13.04.2018р.
-безстроковий

Мета провадження діяльності Товариства – одержання прибутку шляхом здійснення страхової  
діяльності. 
Станом на 31 грудня 2020 р. та 31 грудня 2019 р. кількість  штатних  працівників  складала 33 та 
37  відповідно.
 Працівники Товариства мають належну освіту, кваліфікацію, досвід роботи, що дозволяє  
належним чином здійснювати страхову діяльність.

Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Наглядовою 
Радою Товариства 23 лютого 2021 року (Протокол Наглядової Ради № 01/02/2021).

Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності 
після її затвердження до випуску.

Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто 
період з 01 січня по 31 грудня 2020 року.

Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 
– гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.

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

Відповідальними за стан фінансово-господарської діяльності Товариства у 2020 році  були:
Голова Правління Ткачов Володимир Васильович з 11.03.2002р. (Протокол зборів акціонерів  № 
4 від 11.03.2002р.) по теперішній час.
Головний бухгалтер  Кондратьєва Людмила  Анатоліївна: з   01.02.2001р.  (наказ № 1-к від 
01.02.2001р.  – сумісництвом; наказ № 4-к від 02.04.2001р. – на постійній основі) по теперішній 
час.

Голова Правління Ткачов Володимир Васильович, Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила 
Анатоліївна  відповідають встановленим чинним законодавством України професійним вимогам 
до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ.

Основа підготовки, формування та достовірності подання  фінансової звітності.

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована 
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з метою достовірного відображення  фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 
грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола 
користувачів при прийнятті ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти 
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО),  що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до
 вимог МСФЗ 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних 
МСФЗ.
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 
події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, 
для яких інші політики можуть бути доречними.

Нові стандарти, які застосовуються в обов’язковому порядку при підготовці фінансової звітності 
за МСФЗ, та вперше прийнятими у Європейському Союзі, станом на 31 грудня 2020 року та за 
період, що закінчився цією датою:
 •МСФЗ 9 Фінансові інструменти (2014);
 •МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами;
 •Роз’яснення до МСФЗ 15 Дохід від договорів з клієнтами;
 •Застосування МСФЗ 9 Фінансові інструменти разом з МСФЗ 4 Страхові контракти (поправки 

до МСФЗ 4);
 •МСБО 40 Перенесення об’єктів інвестиційної нерухомості;

Керівництво вважає, що прийняття цих стандартів та інтерпретацій не має істотного впливу на 
фінансову звітність Товариства.
   Наступні інші нові положення бухгалтерського обліку, як очікується, не матимуть суттєвого 
впливу на фінансову звітність Товариства після їх прийняття:
 •«Продаж або внесення активів в асоційовану компанію чи спільне підприємство інвестором» – 

зміни МСФЗ 10 та МСБО 28 (опубліковані 11 вересня 2014 року і вступають у силу для річних 
періодів, які починаються з дати, яка буде встановлена РМСБО, або після цієї дати).
 •Зміни Концептуальної основи фінансової звітності (опубліковані 29 березня 2018 року і 

вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). 
 •«Визначення бізнесу» – зміни МСФЗ 3 (опубліковані 22 жовтня 2018 року і вступають у силу 

для угод придбання з початку річного звітного періоду, який починається з 1 січня 2020 року або 
після цієї дати). 
 •«Визначення суттєвості» – зміни МСБО 1 та МСБО 8 (опубліковані 31 жовтня 2018 року і 

вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати).
 •«Реформа базової процентної ставки» – зміни МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (опубліковані 26 

вересня 2019 року і вступають у силу для річних періодів, які починаються з 1 січня 2020 року або
 після цієї дати). 

МСФЗ 4 «Страхові контракти» (вступає в силу для річних періодів, які починаються з         01 
січня 2018 року або після цієї дати). Нижче описані основні особливості нового стандарту:
Доходи від страхової діяльності та від перестрахування  обліковуються у відповідності до МСФЗ 
4 «Страхові контракти». Облік доходів (страхові платежі, зароблена премія) ведеться окремо за  
прямими укладеними договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналітичний 
облік страхових платежів здійснювати за правилами страхування. Порядок відображення в обліку 
доходів звітного періоду за укладеними договорами страхування залежить від визначених  
договором страхування умов, набрання чинності  та  сплати страхувальником страхових 
платежів. Тарифи, зазначені в договорі страхування в цілях бухгалтерського обліку вважаються 
справедливими. Всі страхові продукти Товариства, які перелічені в Законі  України «Про 
страхування» та на які Товариство має ліцензію, вважаються ризиковими договорами 
страхування. 
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Інші доходи визнаються за справедливою вартістю за датою складення акта або іншого 
документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує 
виконання робіт або надання послуг. 
Були опубліковані окремі нові стандарти та інтерпретації, що будуть обов’язковими для 
застосування Компанією у річних періодах, починаючи з 1 січня 2020 року та пізніших періодах. 
Компанія не застосовувала ці стандарти та інтерпретації до початку їх обов’язкового 
застосування.

МСФЗ 17 «Страхові контракти»  (опублікований 18 травня 2017 року і вступає в силу для річних 
періодів, які починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати).   
МСФЗ 17 замінює МСФЗ 4, який дозволяв компаніям застосовувати існуючу практику обліку 
договорів страхування. Отже, інвесторам було складно порівнювати і зіставляти фінансові 
результати в інших відносинах аналогічних страхових компаній. МСФЗ 17 є єдиним, основаним 
на принципах стандартом обліку всіх видів договорів страхування, включаючи договори 
перестрахування, наявні у страховика. Відповідно до цього стандарту, визнання і оцінка груп 
договорів страхування повинні виконуватися за: (i) приведеною вартістю майбутніх грошових 
потоків (грошові потоки після виконання договорів), скоригованою з урахуванням ризику, в якій 
врахована вся наявна інформація про грошові потоки після виконання договорів, яка відповідає 
спостережуваній ринковій інформації, плюс (якщо вартість є зобов'язанням) чи мінус (якщо 
вартість є активом) (ii) сумою, яка являє собою незароблений прибуток по групі договорів 
(сервісна маржа за договорами). Страховики відображатимуть прибуток від групи договорів 
страхування за період, протягом якого вони надають страхове покриття, і в міру того, як вони 
звільняються від ризику. Якщо група договорів є чи стає збитковою, організація негайно 
відображатиме збиток.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка» (змінений у липні 2014 року і вступає в 
силу для річних періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати). Нижче описані
 основні особливості нового стандарту:

 Фінансові  активи  вимагається  відносити  до  трьох  категорій  оцінки:  фінансові  активи,  
які  у подальшому  оцінюються  за  амортизованою  вартістю,  фінансові  активи,  які  у  
подальшому оцінюються  за  справедливою  вартістю,  зміни  якої  відносяться  на  інший  
сукупний  дохід,  та фінансові  активи,  які  у  подальшому  оцінюються  за  справедливою  
вартістю,  зміни  якої відображаються у складі прибутків чи збитків.

 Інвестиції  в  інструменти  капіталу  завжди  оцінюються  за  справедливою  вартістю.  Проте 
керівництво може зробити остаточний вибір представляти зміни справедливої вартості в іншому 
сукупному доході за умови, що інструмент не утримується для торгівлі. Якщо інструмент капіталу
 утримується для торгівлі, зміни справедливої вартості відображаються у складі прибутків чи 
збитків.

 Більшість вимог МСФЗ 39 щодо класифікації та оцінки фінансових зобов’язань були 
перенесені до МСФЗ 9 без змін. Основна відмінність полягає у тому, що Товариство буде 
зобов’язане показувати у складі інших сукупних доходів вплив змін у власному кредитному 
ризику фінансових зобов’язань, віднесених до категорії за справедливою вартістю, зміни якої 
відображаються у складі прибутків чи збитків.

 МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збитків від знецінення – модель  очікуваних 
кредитних збитків. В основі цієї моделі лежить трьох етапний підхід, в межах якого аналізується 
зміна кредитної якості фінансових активів після їх  початкового  визнання.  На практиці  нові 
правила означають, що підприємства будуть зобов’язані негайно обліковувати збиток у сумі 
очікуваного кредитного збитку за 12 місяців при початковому визнанні фінансових активів, які не
 мають кредитного знецінення (чи для дебіторської заборгованості за основною діяльністю – у 
сумі  очікуваного  кредитного  збитку за  весь строк такої заборгованості). У разі суттєвого 
зростання кредитного ризику, знецінення оцінюється із використанням очікуваного кредитного 
збитку за весь строк дії фінансового активу, а не очікуваного кредитного збитку за 12 місяців. Ця 
модель передбачає операційні спрощення дебіторської заборгованості за основною діяльністю та 
дебіторської заборгованості за фінансовою орендою.
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Керівництвом прийнято рішення щодо відтермінування застосування МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» починаючи з річних фінансових звітів, що починаються після 1 січня 2021 року. 

 МСФЗ 15 «Виручка по договорах із клієнтами»  (випущений 28 травня 2014 року і вступає в силу 
для періодів, які починаються з 01 січня 2018 року або після цієї дати) та зміни до МСФЗ 15 
(випущені 12 квітня 2016 року). Цей новий стандарт вводить основний принцип визнання 
виручки за ціною операції у випадку передачі товарів чи послуг замовнику. Окремі партії товарів 
чи пакету  послуг, які чітко ідентифіковані,  повинні  визнаватись  окремо, а будь-які знижки та 
ретроспективні знижки з ціни контракту, як правило, мають відноситись на окремі елементи. 
Якщо сума винагороди з будь-яких причин варіюється, слід визнавати мінімальні суми за умови 
відсутності значного ризику перегляду. Витрати, пов’язані з гарантіями за контрактами із 
клієнтами, необхідно капіталізувати та амортизувати протягом періоду надходження вигод від 
контракту.

МСФЗ 16 «Оренда» (випущений в січні 2016 року і вступає в силу для річних періодів, які 
починаються 01 січня 2019 року або після цієї дати). Стандарт заміняє існуючий МСБО 17 та 
прибирає  розмежування  між  фінансовою  та  операційною  орендою.  Новий  стандарт  вимагає 
визнавати зобов’язання з оренди, яке відображає майбутні орендні платежі, та «право 
користування активом» для всіх орендних договорів. Нова модель базується на логіці, що з 
економічної точки зору орендний договір ідентичний придбанню права використовувати актив, 
вартість якого сплачується частинами.  Орендарі  повинні  визнавати  процентні  витрати  на  
зобов’язання  з  оренди  та амортизувати право використання активу. Виняток дозволяється лише
 для певних короткострокових договорів оренди та оренди малоцінних активів. Однак, це 
виключення може бути застосоване тільки орендарями. Для орендодавців облік залишається в 
основному таким, як був відповідно до вимог МСБО 17. При цьому з’явились нові вимоги щодо 
розкриття інформації. 
Управлінським персоналом прийнято рішення щодо застосування МСФЗ 16 «Оренда»  
починаючи з річних фінансових звітів, що починаються після 1 січня 2019 року. 

МСФЗ  17 «Договори страхування» (з 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий
 стандарт, який присвячений обліку договорів страхування. Початок обов’язкового застосування 
в фінансової звітності з 01 січня 2021 року або після цієї дати. 
Дострокове  застосування  цього стандарту дозволено.
Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за МСФЗ, що надасть 
можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків. 
МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий стандарт. 
Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести облік договорів 
страхування з використанням  національних стандартів бухгалтерського обліку,  внаслідок чого 
отримано  безліч  різних підходів щодо обліку договорів страхування.
Як результат, інвесторам стало важко порівнювати та зіставляти фінансові показники компаній 
між собою.
 Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що створена    
МСФЗ 4.
МСФЗ 17 визначає, що всі договори страхування  враховуватимуться в узгодженому порядку, а 
це буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання 
враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первісної вартості 
(historicalcost), як було раніше. Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну 
інформацію для користувачів фінансової звітності. Цей  МСФЗ не розміщено на сайті 
Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечує 
достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 
зрозумілої інформації.
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При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 
суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить 
облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка 
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони 
застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.

 1.Посадові особи Товариства.

Члени Наглядової ради:  

- Голова Наглядової Ради Кукін Андрій Федорович (обраний Головою Наглядової Ради згідно 
Протоколу  Загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020р. терміном на 3 роки та укладеного 
контракту від 28.09.2020 р. на платній основі )

-  Член Наглядової ради Михайліченко Григорій Миколайович (обраний Членом  Наглядової 
Ради згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів №35 від 28.09.2020р. терміном на 3 роки та 
укладеного контракту від 28.09.2020р. на платній основі).

-  Член Наглядової ради Ткачов Сергій Володимирович  (обраний  Членом Наглядової Ради 
згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020р. терміном на 3 роки   та 
укладеного  цивільно - правового договору  від  28.09.2020р.  на безоплатній основі).

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

Заходів впливу, застосованих протягом  2020 року органами державної влади  до членів  
Наглядової Ради та виконавчого органу - Правління немає.

Факторів ризику, що впливали би  на діяльність фінансової установи протягом   2020 року немає.
За 2020 рік  відбулося 10 засідань Наглядової Ради. Склад  Наглядової Ради у  2020 році  не 
змінювався.

Члени Правління :

- Голова Правління Ткачов Володимир Васильович  (обраний Головою  Правління  згідно 
Протоколу Загальних зборів акціонерів №33   від  28.03.2019 р.   терміном  3 роки  та укладеного 
контракту від 01.06.2002 р.  та додатку №6 від 28.03.2019р.  на платній основі).

- 1  Заступник Голови Правління Маньковський Анатолій Олександрович (обраний Членом 
правління згідно Протоколу Загальних Зборів №33  від 28.03.2019 р. та укладеного контракту від  
02.05.2018 р. та додатку №1 від 28.03.2019 р. терміном на 3 роки  платній основі).

-  Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна (обраний Членом правління   згідно 
Протоколу Загальних зборів акціонерів №33 від  28.03.2019 р. та укладеного контракту від  
31.03.2016 р. та додатку №1 від 28.03.2019 р. терміном на 3 роки на платній основі).

На протязі 2020 року відбулося 4  засідання Правління. Склад Правління у 2020 році  не 
змінювався.

Ревізор:
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Обрано Ревізором Абрінову Анну Миколаївну згідно Протоколу  річних загальних зборів  №32 від
 19.10.2018р. та укладеного  цивільно-правового договору  на безоплатній основі. 
Терміном на три роки.

Внутрішній аудит.

Відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг», Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових 
установах, затвердженого розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1772 від 05 червня 2014 року та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 липня 2014 року за № 885/25662, з 
урахуванням Методичних рекомендацій щодо проведення внутрішнього аудиту фінансових 
установ, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України № 4660 від 27 вересня 2005 року та інших нормативно-правових актів,
Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА  ВІЙСЬКОВО
-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» від 03.01.2013 року (Протокол  №01/01/2013 від 03.01.2013 року) 
створено Відділ внутрішнього аудиту (контролю) керівником якого є Начальник відділу 
внутрішнього аудиту (контролю), який виконує обов’язки аудитора.
 Аудитор, керується Положенням про проведення внутрішнього аудиту (контролю), 
затвердженим рішенням Наглядової ради від 03.01.2013 року.
 Обов’язки аудитора:
1)   нагляд за поточною діяльністю ПРАТ «УВСК»;
2) контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління ПРАТ «УВСК»;
3)   перевірка результатів поточної фінансової діяльності ПРАТ «УВСК»;
4) аналіз інформації про діяльність ПРАТ «УВСК», професійну діяльність його працівників, 
випадки перевищення повноважень посадовими особами ПРАТ «УВСК».
Протягом  2020 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю), 
який має у своєму складі 1 аудитора.  Проведено плановий внутрішній аудит. За результатами  
складено звіт з рекомендаціями, які були впроваджені керівництвом компанії у відповідності з 
встановленими термінами. 

Згідно Положення про Службу внутрішнього аудиту (контролю) в ПРАТ «УВСК»  призначено на 
посаду внутрішнього аудитора одну особу. На підставі  затвердженого Рішенням Наглядової ради
  Товариства плану роботи внутрішнього аудитора на  2020 рік, внутрішнім аудитором проведені 
заходи щодо  перевірки роботи Товариства.  

Управління ризиками.

Управління ризиками відіграє важливу роль у господарській діяльності Товариства. Загальна 
програма управління ризиками  зосереджена на непередбачуваності фінансових ринків і пошуку 
способів для мінімізації потенційних негативних впливів на фінансові показники діяльності 
Товариства.
Відповідно до затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг  № 295 від 04.02.2014р. Вимог щодо  організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика,  рішенням    Наглядової ради 
Товариства (протокол № 04/06/2014 від 27.06.2014р.) затверджено Стратегію управління 
ризиками Товариства. 
Наказом Товариства від 27.06.2014 року призначений Працівник, відповідальний за оцінку 
ризиків в  Товаристві, у зв'язку зі звільненням Працівника відповідального за оцінку ризиків  
Наказом №09/1/2016 від 01.10.2016 року призначеного нового відповідального за оцінку ризиків. 
який здійснює: 
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- виявлення, визначення, оцінку ризиків;
- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного 
контролю за ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків;
- надання рекомендацій Правлінню Товариства, щодо врегулювання ризиків;
- надання звітів Правлінню Товариства, щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, 
необхідного для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками;
- проведення стрес-тестування;
- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.

Управління ризиками Товариства являє собою процес, спрямований на виявлення, визначення, 
оцінку та врегулювання ризиків, а також контроль за дотриманням допустимих меж ризиків.
Здійснення управління ризиками  визначається специфічністю страхування як сфери бізнесу і 
пов'язано із діяльністю Товариства, яка складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих 
наслідків та розроблення процедур контролю за операційною діяльністю. 
Етапи управління страховими ризиками, що використовуються Товариством є послідовними і 
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і спрямоване на 
забезпечення очікуваних результатів діяльності Товариства, зокрема оптимізації обсягу доходів, 
фінансових результатів, рентабельності активів, інвестицій тощо.
З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них 
ПРАТ  «УВСК» запроваджено систему управління ризиків (СУР), що включає стратегію 
управління ризиками та реалізацію управління ризиками. 

Загальний процес управління ризиками полягає в наступному:
 відповідальний  працівник за управління кожним елементом кожного ризику здійснює 

передбачену процедуру управління ризиком (його елементом) у визначені терміни та строки в 
межах власних функціональних обов’язків та повноважень; 

 за результатом проведеної роботи, визначається інтегральна оцінка (кількісна чи якісна) 
ступеню суттєвості впливу даного ризику на  фінансовий стан ПРАТ  «УВСК»  , разом із 
обґрунтуванням такого визначення та рекомендаціями щодо зниження можливих негативних 
наслідків, викликаних даним ризиком; кількісні інтегральні оцінки використовуються далі для 
визначення необхідного розміру капіталу для покриття прийнятих ризиків; якісні оцінки 
відображаються в журналі поточної оцінки ризику, який слугує для забезпечення загального 
контролю над прийнятими ризиками відповідальним працівником, що виконує функції оцінки 
ризиків. 
Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, разом із Головою Правління 
ПРАТ  «УВСК»  координує роботу по впровадженню заходів щодо зменшення загального рівня 
ризиків, забезпечення дотримання прийнятих меж ризиків, визначення необхідного рівню 
капіталу, в разі необхідності – внесення змін до стратегії управління ризиками.
Відповідальний працівник, що виконує функції оцінки ризиків, взаємодіє з Правлінням ПРАТ  
«УВСК»  з питань порядку та поточного стану оцінки ризиків, організації процесів та процедур 
ризик-менеджменту, виходячи із передбачених стратегією функцій. Відповідальний працівник, що
 виконує функції оцінки ризиків, звітує перед Правлінням  ПРАТ  «УВСК» щодо оцінки основних 
загроз порушення допустимих мір ризику; оцінки рівня фінансової стабільності та загального 
кількісного обсягу прийнятих ризиків; надає Правлінню  своєчасні, змістовні, точні і повні звіти 
щодо реалізації стратегії діяльності ПРАТ  «УВСК»  та управління значними ризиками.
ПРАТ  «УВСК»  ідентифікує у своїй діяльності наступні ризики:

 андеррайтинговий ризик (ризик недостатності премій і резервів, катастрофічний ризик);
 ринковий ризик (ризик інвестицій в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик 

спреду, майновий ризик, ризик ринкової концентрації).
 ризик дефолту контрагента (ризик неплатоспроможності контрагента).
 операційний ризик;
 ризик учасника фінансової групи; 
 інші ризики.
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Нові та існуючи ризики ідентифікують та переоцінюються за результатами аналізу звітності про 
фактичне виконання плану на відповідність кожного припущення, зробленого на етапі 
планування  рівня продажів, збитковості та операційних витрат, в тому числі на рівні страхових 
продуктів та каналів збуту страхових продуктів.

Форма та назви фінансових звітів

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 
НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у 
відповідності до МСФЗ.

 2.Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, 
коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. 
Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за
 датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі 
строком виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання 
зобов’язань більше 12 місяців).  
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 
амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників: 
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та 
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
 •фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку;
 •фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
 •фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
 •фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство 
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між: 
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та 
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове 
взяте зобов’язання) визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою 
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  
грошові потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку 
основної суми. 

Облікова політика  в Товаристві регламентується Законодавством України та Наказом від 
29.12.18р. по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" 
№16/2018.
До форми  № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригувань та змін не 
вносилось. 

Операції в іноземних валютах – Операції в іноземних валютах на момент первісного визнання 
відображаються у валюті подання звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із 
застосуванням курсів обміну валют на дату відповідальної операції. Прибутки та збитки, які 
виникають у результаті курсових різниць за такими операціями та у результаті переоцінки 
монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті, відображаються у складі прибутку або 
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збитку за період.
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну 
Національного банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за 
відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за 
історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату складання 
фінансової звітності, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній 
валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що 
виникли при перерахунку за не монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому 
періоді, у якому вони виникають.

Відповідні курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, були 
представлені таким чином:

 Станом на 31 грудня
 2020 рокуСтаном на 31 грудня

2019року
  Гривна/долар США28,2746023,6862

  Гривна/Євро34,7396026,4220

Звітний період -   2020 рік.

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

2.1 Необоротні активи

Основні засоби та нематеріальні активи:

Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання 
(експлуатації) складає більше року і вартість якого перевищує 20 тис. грн.
До малоцінних необоротних активів відносяться всі основні засоби, вартість яких дорівнює або 
менше 20 тис. грн.
Щодо усіх груп та видів основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення
 балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби 
оцінюються за їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені 
збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки 
виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої 
суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 
нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.

Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду.
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Справедлива вартість – ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 
зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду.

   Класи активів                     та зобов’язаньМетодики оцінюванняМетод оцінкиВхідні дані
 Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою 

  вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартостіРинковийОфіційні курси НБУ
 Інструменти капіталуПервісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату 

  оцінки.РинковийОфіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовуються ціни закриття біржового 
торгового дня, дані оцінки професійних оцінювачів.

 Інвестиційна нерухомістьОцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою 
  вартістю на дату оцінки.Ринковий, дохіднийЦіни на ринку нерухомості, дані оцінки 

професійних оцінювачів

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
          (тис. грн.)

  Фінансові активиБалансова вартістьСправедлива вартість

    2019р.2020р.2019р.2020р.
    Інструменти капіталу (акції)11111111

    Грошові кошти         2339     7591       2339 7591

 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
(тис. грн.)

 Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю1 рівень
 (ті, що мають котирування, та спостережувані)2 рівень

 (ті, що не мають котирувань, але спостережувані)3 рівень
 (ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

Усього
        2019р.2020р.2019р.2020р.2019р.2020р.2019р.2020р.

        Основні засоби30361382963036138296
        Інструменти капіталу (акції)1111-          ---1111

Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на 
транспортування,  та інші безпосередньо пов'язані витрати. Товариство не визнає в балансовій 
вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі 
витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції. 
Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби».

Оцінка об’єктів основних засобів.
 Для цілей переоцінки Товариство визначає справедливу вартість об’єктів основних засобів. 
Справедливою, зазвичай, вважають ринкову вартість активу і визначають оціночним шляхом 
(методом).
Для переоцінки основного засобу Товариство  залучає професійного оцінювача. Проте 
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враховуючи норми ст. 7 і 8 Закону про оцінку, проводити оцінку в цілях проведення 
бухгалтерських облікових переоцінок об’єктів основних засобів повинен суб’єкт оціночної 
діяльності. 
 Періодичність переоцінки.
 Переоцінку Товариство проводити регулярно. Це  потрібно для того, щоб на кінець звітного 
періоду не виникало суттєвих відмінностей між балансовою і справедливою вартістю.
Якщо вартість деяких об’єктів основного засобу  змінюється часто — їх слід переоцінювати 
щорічно. Якщо зміни справедливої вартості незначні, допускається проводити переоцінку раз на 
три або п’ять років.
Обсяги переоцінки. 
Переоцінку проводять індивідуально за кожним об’єктом та групою активів. 
Порядок відображення результатів переоцінки

 Характер переоцінкиНаслідки переоцінки:
  збільшення вартості ОЗзменшення вартості ОЗ

 Перша переоцінкаСуму дооцінки відносять до власного капіталу і відображають в іншому 
 сукупному доході (Кт 411)*Суму уцінки відображають у витратах періоду (Дт 975)

 Подальші переоцінкиСума дооцінки в межах раніше проведеної уцінки — доходи періоду (Кт 
 746), перевищення — власний капітал (Кт 411)*Сума уцінки в межах раніше проведеної 

дооцінки — власний капітал (Дт 411), перевищення — витрати періоду (Дт 975)

Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 
зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 
відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його 
балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не 
обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від зменшення корисності, 
визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує , якщо і 
тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного 
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності амортизація основних засобів 
коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 
необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання.
Оцінку справедливої вартості основних засобів на звітну дату Товариство   здійснювало  та до 
оцінювало  оскільки результат проведеної  оцінки  є суттєвим в порівнянні з балансовою вартістю
 основних засобів групи 3 – будівлі  та  групи 5 – транспортні  засоби.
Для нарахування амортизації  Товариство застосовує норми та методи нарахування амортизації 
основних засобів,  що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та  МСБО 16. Тобто амортизація основних 
засобів нараховується  прямолінійним методом. Нарахування амортизації починається з місяця, 
наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного 
використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття 
об’єкта основних засобів. 
Нарахування амортизації основних засобів та інших необоротних активів здійснюється протягом  
наступних строків:

 ГрупиСтроки корисного використання, років
 Група 3-  Будівлі100

 Група 4 – машини та обладнання5
 з них:

електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, 
пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми
 (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 
нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, 
модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних 

 мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації3-4
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 група 5 – транспортні засоби5
 група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4

 група 9 – інші основні засоби 12
 група 10 – бібліотечні фонди-

 група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи-

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, незалежно від очікуваного строку 
використання, нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його 
вартості
Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 1 грн. 

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

   Основні  засоби за видами31.12.202031.12.201931.12.2018
   Будівлі, споруди

        Первісна вартість43 31533 08718 705
        Знос6 3394 0342 006

        Остаточна вартість на дату балансу36 97629 05316 699
   Машини та обладнання

        Первісна вартість470427404
       Знос292210134

        Остаточна вартість на дату балансу178217270
   Транспортні засоби
        Первісна вартість6 0243 2773 277

        Знос4 9222 2491 749
        Остаточна вартість на дату балансу1 1021 0281 528

   Інструменти, приладдя, інвентар та інші
        Первісна вартість400400353

        Знос360337316
        Остаточна вартість на дату балансу406337

Інші основні засоби
   

        Первісна вартість272727
        Знос272722

        Остаточна вартість на дату балансу005
   ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО

        Первісна вартість50 23637 21822 766
        Знос11 9406 8574 227

        Остаточна вартість на дату балансу38 29630 36118 539
   НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

        Первісна вартість385385385
        Знос000

   Остаточна вартість на дату балансу385385385
   Незавершені капітальні інвестиції8261

   Інші фінансові інвестиції111111
   Довгострокова дебіторська заборгованість4 674--

   Всього за рядком  Балансу 1095 43 44830 81819 079

За 2020 рік  Товариство придбало основні засобі на суму  43 тис. грн. а саме:

 -машини та обладнання на суму - 43 тис. грн.

Дооцінка  балансової вартості  будівлі та споруд   - 17 447 тис. грн.
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Дооцінка  балансової вартості транспортних засобів  - 2 748 тис. грн..
          Дооцінка зносу  будівлі   - 2 487 тис. грн.
Дооцінка зносу     транспортних засобів   - 2 085 тис. грн..

Вибуття  основних засобів  (продаж) будівлі офісу у м. Ужгород Закарпатської області  – 
балансова
( залишкова) вартість на  момент продажу 6696 тис. грн.. Справедлива вартість( вартість оцінки)-
6701тис. грн..  Вартість продажу 7000 тис. грн. Оцінку  майна було проведено ТОВ «Центр 
незалежної оцінки «ЕВЕРЕСТ». 
Ціль - вибуття з активу Товариства  об’єкта нерухомості з метою заміни  на інші види активів, 
дозволені чинним законодавством.

Причина продажу -  значні витрати на утримання будівлі яки не відповідають доходу 
Представництва. Активів припинив визнаватися  тому що  більше не очікується отримання 
майбутніх економічних вигід від продовження використання. Грошові кошти від продажу 
розміщенні на депозитних рахунках в рейтингових банках.

Товариство проводило дооцінку основних засобів а саме – нежитлова будівля , загальною 
площею 993,3 кв.м. -  будівля офісу м. Києві  . Оцінку нерухомого майна,  яке належить на праві 
власності Товариству, проводило ТОВ «Центр незалежної оцінки «ЕВЕРЕСТ». 

Мета оцінки : визначення справедливої (ринкової)  вартості майна.

Дата оцінки - 01.12.2020 року

Дата закінчення оцінки – 11.01.2021 року.

Строк дії Звіту про оцінку та Висновку про вартість майна: 1 (один) рік з дати оцінки (при 
незмінності ринкових умов)

Призначення оцінки : відображення результатів оцінки вартості майна у бухгалтерському обліку 
Товариства.

Використані при оцінці методичні підходи: порівняльний підхід.
Балансова (залишкова) вартість будівлі на момент останньої  оцінки  – 32 380 тис. грн..
Загальна сума зносу – 5 515 тис. грн..
Термін використання  -100 років.

Справедлива вартість нежитлової будівлі загальною площею 993,3 кв.м. -  будівля офісу м. Києві, 
вул. Г. Андрющенка, 4 (літера Б) та належить  на праві власності Приватному акціонерному 
товариству «Українська військово-страхова компанія» станом на 01 грудня 2020 року становить 
36 975,0 тис. грн.

  Загальна сума дооцінки відображена в Балансі (Звіт про фінансовий стан) та Звіті про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)  -  15 623 тис. грн.

Товариство отримало Рецензію на звіт Суб’єкта оціночної діяльності, Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Центр незалежної оцінки власності  «ЕВЕРЕСТ» від   «Всеукраїнської асоціації 
фахівців оцінки» з висновком :  «Звіт у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з 
оцінки майна, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки»

Витрати, пов’язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, капітальний 
ремонт), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід первісно очікуваних від 
їхнього використання, додаються до первісної вартості об’єкта основних засобів.
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Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані (проведення технічного 
огляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх 
економічних вигід від його використання, включаються до складу адміністративних витрат у звіті 
про сукупні доходи.
Об’єкт основних засобів або нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або 
коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження 
використання цього активу. Будь який прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття 
або списання об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначається як різниця між 
надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і визначається у складі прибутку або 
збитку.
Активів яки класифіковані як утримувані  для продажу  або включені до ліквідаційної групи в 
балансі станом на 31 грудня 2020 року відсутні. 
У Товариства немає обмежень на права власності активами. А також  відсутні основні засобі 
передані у заставу для забезпечення зобов’язань.
 Відсутні контрактні зобов’язання, пов’язані із  придбанням основних засобів.
У Товариства є  основні засобі яки ще використовуються  але  вартість яких повністю 
амортизована.
Основні засобі яки вибули з активного використання - відсутні.
Визнання інвестиційної нерухомості.
Інвестиційна нерухомість – нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), 
утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання
 орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:
a) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для 
адміністративних цілей, або продажу в звичайному ході діяльності.
Інвестиційна нерухомість має визнаватися як актив тоді і тільки тоді, коли:
a) є ймовірність того, що суб’єкт господарювання отримає майбутні економічні вигоди, які 
пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю;
б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити.
Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості.
Товариство обирає модель справедливої вартості.
Справедливою вартістю інвестиційної нерухомості є ціна, за якою цю нерухомість можна 
обміняти в операції між обізнаними, зацікавленими і незалежними сторонами. Справедлива 
вартість навмисне не включає попередньо оцінену ціну (з урахуванням інфляції або дефляції 
внаслідок особливих умов чи обставин), таких як угоди про незвичайне фінансування, продаж зі 
зворотною орендою, спеціальні умови або поступки, надані будь-якою стороною, пов'язаною з 
продажем.
Товариство  обирає модель справедливої вартості, та після первісного визнання  оцінює всю  
інвестиційну нерухомість за її справедливою вартістю.
Товариство визначає справедливу вартість без будь-яких вирахувань витрат на операцію, які  
може бути  понесені  у зв'язку з продажем або іншим вибуттям.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості повинна відображати ринкові умови на дату 
балансу.
Оцінена справедлива вартість є чинною на конкретний час на певну дату.
Прибуток або збиток від зміни вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або 
збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 
Справедлива (переоцінена) вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із 
залученням незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості 
зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива
 (ринкова) вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за 
вирахуванням витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСФЗ 16 та застосовує 
такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартість.
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В балансі Товариства станом на 31.12.2020 року не має інвестиційної нерухомості.

Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 
включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає 
ціну її придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо 
віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних 
послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 
збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або 
збитку. Амортизація на такі активи не нараховується. 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням 
незалежного оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими 
для обліку коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного 
будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням витрат на закінчення 
будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів 
інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує 
такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 
використовується справедлива вартість. 

Нематеріальні активи.

Нематеріальним активом  Товариство визнає ліцензії на проведення страхової діяльності з 
невизначеним строком користування. Під час визнання активу Товариство  не визначило 
обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) 
від використання таких нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію, що відповідає 
вимогам п. 107 МСБО 38
 «Нематеріальні  активи».
Первісна вартість - 385 тис. грн.
Залишкова вартість -  385 тис. грн.
Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.
Обмеження права власності Товариства  на нематеріальні активи відсутні.
У 2020 році  Товариство не отримувало ліцензій . 
 Товариство признає Ліцензії активом з урахуванням того, що саме отримані Ліцензії дозволяють 
 Товариству генерувати грошові потоки  в результаті наявності права здійснювати 
підприємницьку діяльність у вигляді страхової діяльності.
Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.

  Інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються  як інші фінансові інвестиції, на    
31.12.2020 р. складають 11 тис. грн. а саме акції  ПАТ «Укртелеком» які обліковуються по 
номінальної вартості.  
Товариство кваліфікує ці активи як доступні до продажу.
Балансову вартість акцій, відображених у балансі, Товариство  вважає справедливою з огляду на 
інформацію, наявну в котирувальних листах фондових бірж, та вважає що інвестиції мають 
обліковуватися як актив від якого у наступних періодах компанія зможе отримувати  прибуток.
Прибуток від інвестиційної діяльності у  2020 року  Товариство  не отримувало.
По відношенню до довгострокових фінансових інвестицій, на кожну звітну дату Товариство  
здійснює аналіз, на наявність об’єктивних ознак збитків від знецінення та зменшення корисності 
активу. Об’єктивні ознаки наявності збитків від знецінення включають значне зниження 
справедливої вартості інвестицій нижче їх первісної вартості. Визначення то, що є «значним» 
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вимагає судження. При визначенні даного судження Товариство оцінює, серед іншого, зміну  цін 
на  акції в попередньому, а також тривалість періоду, протягом якого справедлива вартість 
інвестиції була нижче первісної вартості або ступень, в котрій первісна вартість інвестиції 
перевищувала їх справедливу вартість. 
Товариство немає участі у спільних підприємствах.
Незавершені капітальні інвестиції   складають станом на 31.12.2020р.  - 82 тис. грн. -  розробка 
нового сайту Товариства.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2020р. складає  4 674 тис. грн. але 
Товариство вважає за можливо отримати її у повному обсязі   та проводить роботу с 
Контрагентом на предмет  погашення. Заборгованість виникла у зв’язку з відсутністю польотів  
повітряних суден  з березня 2020 року  у зв’язку з  глобальним розповсюдженням COVID-19, що 
суттєво  вплинуло на економічне становище як України, так і бізнесу. Значна кількість компаній в
 країні вимушені були припинити або обмежувати свою діяльність на невизначений  термін. 
Компанія розуміє, що бізнес є рушієм у впроваджені важливих кроків  подолання негативного 
впливу сполоху корона вірусу. У ситуації кризи бізнес продовжує  бути ключовою ланкою 
боротьби за якість життя а тому повинен об’єднуватись та допомагати як суспільству так і один 
одному. 
Товариство не відносить заборгованість до сумнівної т. я.  є впевненість в її погашенні. Резерв 
сумнівних боргів Товариство не створювало  тому що згідно Облікової політики  сума 
дебіторської заборгованості не є суттєвою.

Відстрочені податкові активи на кінець року відсутні.

 Облікові політики щодо непоточних  активів,  утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова 
вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного 
використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, оцінюються і відображаються в 
бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з 
вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не 
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу 
до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові 
результати.
 Станом на 31.12.2020р. в балансі відсутні  непоточні  активи утримувані для продажу.

 Облікові політики щодо оренди
Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, 
пов'язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає 
фінансову оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості 
орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за 
теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі 
розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов'язань. Фінансові 
витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку 
відсотка на залишок зобов'язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих
 періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що
 амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства щодо подібних активів.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов'язані з правом власності на актив, фактично 
залишаються в орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою 
про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі 
протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отриманні доходу від 
оренди, визнаються як витрати.

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

 Запаси.
Запаси станом на 31.12.2020р.  - 145  тис. грн.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів 
запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає 
вимогам МСБО 2 «Запаси».
Запаси Товариства відображені за істотною собівартістю. Собівартість запасів включає всі 
витрати на придбання та інші витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього 
місцезнаходження.
Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні.
Протягом  2020 року дооцінки та уцінки запасів не здійснювались.

 Дебіторська заборгованість.

Безумовна дебіторська заборгованість визнається як актив тоді, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю.
Поточну дебіторську заборгованість, без встановленої ставки відсотка,  Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
В загальній сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги безнадійна не 
обліковується.
Ступінь повернення активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза
 зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 
визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва 
Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів 
Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці 
цих активів. 
Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у  2021 році так як 
термії дії договорів страхування  закінчуються у 1 півріччі 2021 року, а строк розміщення коштів 
на депозитних рахунках є короткостроковий (до 3-х місяців),  очікуваний кредитний збиток 
Товариством визнаний  при оцінюванні  цього фінансового активу становить «0».
Дебіторська заборгованість за послуги страхування  по діючим договорам  страхування станом на
 31.12.2020р. складає 16 566  тис. грн., зменшилась на  8 592 тис. грн. у порівнянні із значенням  
на 31.12.2019р. 
Простроченої дебіторської заборгованості  немає. 

Основні дебітори за послуги страхування станом на 31.12.2020 року  наведені у таблиці

 ДебіторСума, тис. грн.
 Страхувальники  фізичні особи -
 Страхувальники юридичні особи16532

 Перестрахувальники юридичні особи 34
 ВСЬОГО:16566

Порівняльна таблиця 
Дебіторської  заборгованість
  (тис. грн.)

   Оборотні активи31.12.201831.12.201931.12.2020
   Дебіторська заборгованість за послуги страхування  169672515816566

   Дебіторська заборгованість за виданими авансами121425145
   Дебіторська заборгованість  з нарахованих доходів781634

   Інша поточна дебіторська заборгованість 21859106
   ВСЬОГО:173842565816851
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Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за 
амортизованою вартістю. Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного 
права на отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу та 
відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.
Якщо у Товаристві існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата 
не будуть відшкодовані, Товариство створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту 
балансову вартість дебіторської заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. 
Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. Товариство збирає об'єктивні свідчення 
щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій діяльності, 
використовуючи ті ж методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових 
активів, які обліковуються за амортизованою вартістю.
Товариство аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення 
щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов договорів страхування, 
строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення зазначених сум, Товариство створює
 резерв на знецінення по кожному боржнику. 
Відповідно до облікової політики Товариства, якщо розрахована сума резерву на знецінення 
складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не 
відображати в звітності суми резервів на знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 7 % 
активів підприємства на кожну звітну дату.
Сумнівна   дебіторської заборгованість   відсутня.
Резерв сумнівних боргів  станом на 31.12.2020р.  відсутній.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на  31.12.2020р. 
складає 145 тис. грн. –   аванс за господарським договорам.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 31.12.2020р.  
складає 34 тис. грн.  - відсотки по  депозитним рахункам в банках.
Інша поточна дебіторська заборгованість  складає 106 тис. грн., та збільшилась на 47 тис. грн.   у 

 порівнянні з даними на 31.12.2019р.

 Грошові кошти

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 
вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого
 строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати придбання.
Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 
національній валюті та в іноземній валюті.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 
активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 
амортизованою собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється 
у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у 
випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути
 класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 
банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 
активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду .
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців 
з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно 
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призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.
Банківські депозити зі строком погашення від одного до трьох місяців з дати фінансової звітності 
Товариство  визнає як гроші та їх еквіваленти.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 
знецінення фінансового активу:
 -при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється 
рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових 
агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від 
строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-
х місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%);
 -при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень

 рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку 
розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить, 
депозити, дебіторську заборгованість.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи 
метод ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька 
ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 
інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 
інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а 
також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі. 
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює:

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 
ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими 
потоками, які  Товариство очікує одержати на свою користь.

Станом на кожну звітну дату, Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання
 дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. 
Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання 
зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за 
фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому 
обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат 
або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом 
не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що 
фінансовий інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 
придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює 
очікувані кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою 
вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною 
ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь -яке коригування,  визнається в прибутку або 

© SMA 313047182020 р. 



збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Грошові кошти за станом на 31.12.2020р. зберігаються на банківських рахунках та у касі. Облік 
грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 зі 
змінами. 
Грошові кошти у банках і касі Товариства в національній валюті станом 
на 31.12.2020р. становлять  7 591 тис. грн.,  у т.ч.:
- на поточних рахунках  - 1 090  тис. грн.
- на депозитних рахунках в національної валюті  – 6 500 тис. грн.
- касі   - 1 тис. грн.

Обмеження права   Товариства на користування грошовими коштами за  2020 рік відсутні.
Всі грошові кошти розміщені в банках, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню 
за Національною рейтинговою шкалою.
Порівняльна таблиця 
 Гроші та їх еквіваленти
           (тис. грн.)
   31.12.201831.12.201931.12.2020

   Гроші та їх еквіваленти 785723397591
 -Гроші та їх еквіваленти включають:

    Кошти в касі /готівка/211
    Гроші в  дорозі---

    Поточні рахунки в банках16553881090
    Банківські вклади (депозити)620019506500

Кошти розміщені на депозитних рахунках  мають фіксовані відсоткові ставки, що змінюються 
передбаченим   чином залежно від суми депозиту та строку перебування коштів на ньому, 
передбачають умови продовження за фіксованою чи поточною ринковою ставкою та 
достроковим поверненням, що дозволяє Товариству вести облік за амортизованою вартістю. 

Частки перестраховиків у страхових резервах
  (тис. грн.)

 Частка перестраховиків у сформованих страхових резервах станом на
  31.12.2019  станом на

 31.12.2020 
  Частка перестраховиків в резервах незароблених премій70686007

  Частка перестраховиків в резервах збитків або резервах належних виплат70094779
  ВСЬОГО:1407710786

Інші оборотні активи

Витрати  майбутніх  періодів в  балансі станом  на 31.12.2020р. –   відсутні.

  Відомості про власний капітал.
Зареєстрований (пайовий) капітал станом на 31.12.2020р. складає  13 040 тис. грн. Загальна 
кількість простих іменних акцій складає 1608 шт. Номінальна вартість – 8 109,45 грн. 
Всі випущені акції повністю оплачені грошовими коштами. Кожна акція має один голос при 
голосуванні. 
За   2020  рік Товариство не проводило  розподіл прибутку за 2019 рік.
Дивіденді у 2020 році  Акціонерам не нараховувались та не сплачувались.
Акціонери  відповідають за  борги перед кредиторами  своїми внесками до статутного капіталу.
Зареєстрований капітал,  відображений у  Балансі, відповідає розміру статутного капіталу, 
зазначеному у Статуті.
Товариство отримало за   2020 року Збиток -   (8 086 ) тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2020р. - 2 763 тис. грн.
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Повернення з капіталу у дооцінках залишку попередніх  дооцінок у зв’язку з продажем 
необоротного  активу  до нерозподіленого прибутку – 1 747 тис. грн.
Збиток станом на 31.12.2020р. в Балансі  складає – (3 576) тис. грн.
Загальна сума власного капіталу – 46 170 тис. грн.
Збільшився на 7 537 тис. грн..

         Довгострокові зобов’язання і забезпечення.

Страхові резерви – 17 584  тис. грн.  включає в себе :

 -Резерв незароблених премій станом на 31.12.2020 року  - 9 857 тис. грн. це частки від сум 
надходжень (нарахувань) страхових премій  що відповідають страховим ризикам, які не минули 
на звітну дату. 
Величина резервів незароблених премій на будь-яку дату обчислюється за всіма видами 
страхування з дотриманням  вимог Закону України «Про страхування» та Розпорядження 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року  
п. 3.4. Метод формування резерву 1/365. 
Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників
 щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. 
Товариство  визначає частки перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами 
страхування на будь-яку дату одночасно з розрахунком технічних резервів

 -Резерв збитків  станом на 31.12.2020 року  - 7 727 тис. грн.. 
Аналітичний облік резерву  здійснюється за видами страхування.

Проведено актуарні розрахунки резервів для оцінювання адекватності резервів. Відповідно до 
проведеного аналізу зроблено висновок: страхові резерви, що сформовані Товариством на звітну 
дату 31.12.2020р. перевірені актуарними методами та сформовано у відповідності до вимог 
МСФЗ. 

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

Представлення коштів сформованих страхових резервів:
                                                                                  (тис.грн.)                                          

 Категорія активів для представлення страхових резервівСума
 на кінець звітного періоду відповідно до форми1 "Баланс"Представлення коштів сформованих 

страхових резервів згідно вимог нормативно-правових актів

  Грошові кошти на поточних рахунках1 0901 090
  Банківські вклади6 5006 500

  Нерухоме майно36 9761758
 Акції      11

 -
  Права вимоги до перестраховиків10 78610 509

  Каса11
  Всього55 36419858

 Поточні зобов’язання і забезпечення.

Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти.
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Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
ознак:
 •Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду;
 •Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання 

протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.

Порівняльна таблиця
Поточні зобов`язання і забезпечення  
                 (тис. грн.)
   31.12.2018р.31.12.2019р.31.12.2020р.

   Поточні зобов’язання і забезпечення:
   Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги ---

   Поточна кредиторська заборгованість  з одержаними авансами39611107
   Розрахунки з оплати праці --5

   Розрахунки зі страхування---
   Розрахунки з бюджетом384-819

   Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю6 17115 64313 833
   Поточні забезпечення 120203297

   Інші поточні зобов’язання356
   ВСЬОГО:7 07415 86215 067

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань. 

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення 
не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, 
визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість, без встановленої ставки відсотка,Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства  іншим юридичним або фізичним особам, 
що виникла внаслідок нарахування заборгованості по перестрахуванню, погашення якої у 
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів  компанії та   її   економічних  вигід.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка, Товариство оцінює за 
сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями відсутня.

Облікові політики щодо податку на прибуток
Поточна кредиторська заборгованості за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2020р. 
складає 819 тис. грн. – нарахований податок на прибуток за 2020 рік термін сплати якого  до 19 
березня 2021 року.

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті 
(відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати 
Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в 
основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою 
податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між 
балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності 
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наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 
тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових 
активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності 
того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати 
вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 
застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає 
поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітний 
період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які визнаються прямо у 
власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, 
які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
З 1 січня 2015 року оподаткування страхової діяльності в Україні здійснюється шляхом 
нарахування податку на прибуток у розмірі 18% і податку на дохід у розмірі 3% за договорами 
страхування від об’єкта оподаткування. При цьому в першому випадку застосовуються загальні 
правила, за якими об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її 
межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності 
підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які 
виникають відповідно до положень ПКУ. Для податку на дохід застосовується спеціальне 
правило, яким  визначається дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2 
ПКУ. При цьому нарахований страховиком податок на дохід є різницею, яка зменшує фінансовий
 результат до оподаткування такого страховика.

Виплати працівникам. 
Витрати на заробітну плату, внески до Пенсійного фонду України і фондів соціального 
страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, а також негрошові винагороди 
нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались працівниками Товариства. 
Товариство здійснює на користь своїх працівників передбачений законодавством єдиний 
соціальний внесок до пенсійного фонду України.
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після 
вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час надання 
працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. Відповідно до 
Українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до 
Пенсійного фонду та  військовий збір. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування 
із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в якому була 
нарахована заробітна плата.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками  з оплати праці  – 5 тис. грн.  – 
заборгованість Товариства по лікарняним яки не отримано від  ФСС України. 

Поточна кредиторська заборгованість  за одержаними авансами – 107 тис. грн.
Заборгованість по розрахункам зі страхування -  відсутня.

Товариство не  має недержавної пенсійної програми.

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю по діючим договорам 
Страхування станом на 31.12.2020р. – 13 833 тис. грн. - зменшилась на 1 810 тис. грн. у 
порівнянні з 31.12.2019р.
Простроченої кредиторської заборгованості немає.
Товариство створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. 
Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. 
Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір 
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відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум, 
розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та 
середньої заробітної плати  на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 
враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі 
необхідності робиться коригуючи проводки в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації 
резерву відпусток.
Поточні забезпечення станом на 31.12.2020р. - 297 тис. грн. (забезпечення відпусток персоналу).
Інші поточні зобов'язання - 6 тис. грн. 
Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
Зобов'язання у складі груп вибуття відсутні.
Заборгованість за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування  відсутня.

Згортання фінансових активів та зобов'язань

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право 
здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати 
актив та виконати зобов'язання одночасно.

В цілому валюта балансу Товариства за 2020 рік складає  78 821 тис. грн. та збільшилась на 5 804 
тис. грн. в порівнянні з 2019 роком.

  Звіт про фінансові результати   (Звіт про сукупний дохід).

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

      Операційна діяльність
Доходи та витрати, пов’язані із страховою діяльністю, визнаються і нараховуються згідно з  
МСФЗ 4  «Страхові  контракти».
Страхові   платежі за договорами страхування визнаються доходом від страхової діяльності в 
момент нарахування страхового платежу відповідно умовам набрання чинності договору 
незалежно від факту сплати страхового платежу страхувальником в розрізі видів страхування. 
Страхові виплати враховуються у складі витрат Товариства в повній сумі в тому звітному періоді, 
в якому було прийнято рішення і затверджено страховий акт. Витрати аквізиційні, Товариство 
визнає в залежності від фактичної сплати страхових платежів відповідно до умов договору 
страхування. 
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Премії, передані у перестрахування – валові перестрахові премії за страховими договорами 
визнаються як витрати на дату, коли премії мають бути сплаченими або коли договір набуває 
чинності, у залежності від того яка дата настане раніше. Премії включають у себе будь-які 
коригування, які виникають у звітному періоді відповідно до договорів перестрахування, 
укладених у попередні періоди.
Премії підписані, валова сума страхових премій за 2019 рік – 33140 тис. грн.,  за 2020 рік – 23 
491  тис. грн. у тому числі:
-     від страхувальників юридичних осіб –  20 623 тис. грн.
 -від страхувальників фізичних осіб –2 562 тис. грн.
 -від перестрахувальників - 306 тис. грн.

Премії, передані у перестрахування  - 15 130  тис. грн.
Зміна резерву незароблених премій (валова сума) – 1 373 тис. грн.
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій  -  1061 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції  - 2 175 тис. грн.
У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)» відображено Фонд оплати 
праці страховиків , нарахування єдиного  соціального внеску  та витрати на Асистанс. 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами  - 503 тис. грн. (страхові виплати).
 Витрати  від  зміни інших страхових резервів – 2 665 тис. грн..

У звітному періоді  отримано інших операційних доходів – 3 748 тис. грн. у тому числі:
-  від розміщення коштів на депозитних рахунках –  549 тис. грн.
-  від надання послуг оренди – 461 тис. грн.
-  від операційної курсової різниці – 2 736  тис. грн.
- інші – 2 тис. грн.

Елементи операційних витрат у складі собівартості розшифровані додатковими рядками у звіті. 
Усього  елементи операційних витрат   складають   - 14 335 тис. грн.
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Товариства за  2020 рік 
склали – 7 719 тис. грн.  
Витрати на збут – 3 763  тис. грн. (агентська та брокерська винагороди) 
Інші операційні витрати – 2 853 тис. грн. (операційна курсова різниця, відрахування до резерву 
сумнівних боргів  та інші витрати) 

         Склад витрат:
     (тис. грн.)
Адміністративні витрати, тис. грн.

 Витрати на заробітну плату з відрахуваннями ЄСВ3537
 Матеріальні витрати533

 Розрахунково-касове обслуговування85
 Амортизація 1029

  Послуги оренди165
 Спонсорська допомога0

 Витрати на утримання будівлі та автотранспорту компанії402
 Канцтовари та витрати на виготовлення договорів страхування75

 Витрати на ПММ458
 Витрати по оцінки майна54

 Витрати  аудиту85
 Витрати актуарія39

 Витрати нотаріуса93
 Оренда автомобіля139

 Інформаційно-консультаційні послуги310
 Інші витрати 479

Податки – всього:
в тому числі:
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  - плата за землю
  - податок на нерухомість
 239

175
64

 Всього адміністративних витрат7 719
Витрати на збут, тис. грн.
Витрати  пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування :

 - агентська та брокерська винагороди 3 763
 Всього витрат на збут3 763

Інші операційні витрати, тис. грн.
 Витрати від операційних курсових різниць2 764

 Інші витрати     89
 Всього інших операційних витрат2 853

Порівняльна таблиця елементів операційних витрат 
     (тис. грн.)

 Назви статтіЗа аналогічний період попереднього року
 31.12.2019За звітний період 31.12.2020

      Адміністративні витрати 115327719
  Витрати на збут19313763

  Інші операційні витрати 32992853
  ВСЬОГО:1676214335

Фінансовий   результат  від   операційної  діяльності за   2020 рік – (7 257) тис. грн. (збиток)

Реструктуризація діяльності Товариства не відбувалась.
Інші доходи  -  7 000 тис. грн. 
Інші витрати -  6 702 тис. грн..
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.

Фінансових  витрати за   2020  рік  немає.

Фінансовий результат до оподаткування  (збиток)  – (6 959) тис. грн. 
Податок на прибуток   - 1 127 тис. грн.
Дивіденди  в 2020 році  не  нараховувалися  та  не сплачувались . 
Інші виплати акціонерам не здійснювались.
За підсумками діяльності за 2020 рік Товариство отримало збиток –( 8086) тис. грн..
На  збитковий фінансовий результат діяльності  Товариства вплинули основні статті  видатків :

  По договорам страхуванняПо договорам вхідного
 перестрахуванняПо договорам
  перестрахуваннярезультат

1. Повернення нарахованої
       страхової премії 5 920,81,14 059,51 862,4

     2.Формування  Резерву збитку по обов’язковому  авіаційному страхуванню7 444,74 
  778,72 666,0

     3. Різниця  курсів валют  нарахування і фактичної сплати страхових премій 1 109,21 
  957,6848,4

       Загалом:12 256,31,16 880,6- 5 376,8

Збір страхових премій за 2019 рік склав 33 140 тис. грн., а за 2020 рік  23 491 тис. грн. 
Чисті зароблені премії за 2019 рік склали 13 330 тис. грн., а за 2020 рік  8 673 тис. грн.
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17.06.2020 року в місті Одеса відбулася авіаційна подія (катастрофа) з повітряним судном типу 
Y1 Дельфін. Дане повітряне судно застраховане в ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ 
ТОВАРИСТВІ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (ПРАТ «УВСК») згідно з 
умовами Договорів страхування № 076/HULL/20 від 20.03.2020р. (обов’язкового страхування 
цивільних повітряних суден), № 077/LL/20 від 20.03.2020р. (обов'язкового страхування 
відповідальності розробників, виробників цивільної авіаційної техніки, організацій з технічного 
обслуговування, що мають право проводити випробувальні польоти, за шкоду, заподіяну третім 
особам), № 078/CREW/20 від 20.03.2020р. (обов'язкового страхування членів екіпажу повітряного
 судна та іншого авіаційного персоналу), що укладені відповідно до вимог Постанови КМУ від 
06.09.2017р. № 676 «Про затвердження Порядку і правил здійснення обов'язкового авіаційного 
страхування цивільної авіації». 
Умовами договорів страхування визначені наступні страхові суми (ліміти відповідальності):

 № 076/HULL/20 від 20.03.2020р. - 6 627 834,00 гривень
 № 077/LL/20 від 20.03.2020р. - 17 200 000,00 гривень

 № 078/CREW/20 від 20.03.2020р. -300 000,00 гривень на 1-ну застраховану особу

ПРАТ «УВСК» здійснило факультативне пропорційне перестрахування прийнятих на себе 
страхових ризиків у наступних перестраховиків:

 по повітряному судну – АТ «СК «ІНГО» (попереднє найменування ПрАТ «АСК «ІНГО 
Україна) у розмірі 70% страхової суми, що становить 4 639 483,80 гривень;

 по відповідальності – АТ «СК «ІНГО» (попереднє найменування ПрАТ «АСК «ІНГО Україна) 
у розмірі 30% страхової суми, що становить 5 160 000,00 гривень та ПрАТ СК «ПЗУ Україна» у 
розмірі 58% страхової суми, що становить 9 976 000,00 гривень.

 по екіпажу – перестрахування не здійснювалось. 
Згідно з первинним донесенням № 1384 сюрвейра – інспектора по безпеці польотів Голего М.В., 
внаслідок зіткнення із землею (вимушена посадка): 

 повітряне судно отримало критичні пошкодження і відновленню не підлягає, 
 шкода третім особам не була нанесена, претензії відсутні;
 2 члена екіпажу, що знаходилися на борту повітряного судна, загинули.

Спираючись на вищенаведене, ПРАТ «УВСК» сформувало резерв заявлених, але не виплачених 
збитків по виду страхування «обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації»:

 а)по страхуванню - в загальному розмірі 7 444 669,02 гривень, а саме: 
 по повітряному судну – 6 826 669,02 гривень, що включає розмір збитку, що відповідає 

страховій сумі, визначеній умовами договору страхування, і розмір витрат на ведення справи (3% 
суми збитку);

 по екіпажу – 618 000,00 гривень, що включає розмір збитку, що відповідає страховій сумі 
відносно 2 (двох) членів екіпажу, визначеній умовами договору страхування, і розмір витрат на 
ведення справи (3% суми збитку).

 б)по перестрахуванню - в загальному розмірі 4 778 668,31 гривень, а саме: 
 по повітряному судну – 4 778 668,31 гривень, що становить 70% сформованого резерву 

заявлених, але не виплачених збитків по страхуванню.

Станом на 31.12.2020р. даний збиток не врегульовано, оскільки страхувальником не надані в 
повному обсязі документи, що визначені умовами договорів страхування.
Сукупний дохід від дооцінки необоротних активів – 15 623 тис. грн.
Загальний сукупний дохід за  2020 рік  - 7 537 тис. грн.

Порівняльна таблиця елементів звіту про фінансовий результати
(Звіт про сукупний дохід) 
               (тис. грн.)

   Показники31.12.201831.12.201931.12.2020
   1234

  Чистий дохід від реалізації продукції19 260
 13 330
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      8 673
   Чисті зароблені страхові премії19 26013 3308 673

   Премії підписані 33 05133 14023 491
   Премії передані у перестрахування12 67923 18715 130
   Зміна резерву незароблених премій(15 990)(1 628)(1 373)

   Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій(17 102)1 749(1 061)
   Собівартість реалізованої продукції(2 570)(2 719)(2 175)

   Чисті понесені збитки за страховими виплатами354238503
   Валовий прибуток (збиток)16 33610 3735 995

Дохід (витрати)
    від зміни інших страхових резервів(187)1 240(2 665)

   Інші операційні доходи 3 0594 0603 748
   Адміністративні витрати (8 921)(11 532)(7 719)

   Витрати на збут (5 583)(1 931)(3 763)
   Інші операційні витрати (2 336)(3 299)(2 853)

   Фінансові результати від операційної діяльності:  
        прибуток  (збиток)(2 338)(1 089)(7 257)

   Інші доходи 14107 000
   Фінансові витрати ---

   Інші витрати (13)-(6 702)
   Фінансові результати  до оподаткування:2 339(1 079)(6 959)

      Податок на прибуток   (1 508)(991)(1 127)
   Чистий фінансовий результат:  

   прибуток (збиток)831(2 070)(8 086)
   Сукупний дохід                        /дооцінка необоротних активів/6212 59315 623

   Загальна сума сукупного доходу89310 5237 537
   Елементи операційних витрат

   Матеріальні затрати 708650533
   Витрати на оплату праці 3 2873 3732 937

   Відрахування на соціальні заходи 617683600
   Амортизація 7878491 029

   Інші операційні витрати 11 47111 2079 236
   Разом 16 87016 76214 335

 Звіт про рух грошових коштів.

Звіт грошових коштів за 2020 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з 
яким розкривається інформація про основні статі надходжень грошових коштів  витрачання 
грошових коштів. У звіті відображений  рух грошових коштів від операційної, інвестиційної  та 
фінансової діяльності. 
Грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності визначаються переважно 
основною діяльністю Товариства , яка приносить дохід.

Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, 
визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції витрат" або 
"собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини 
собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну діяльність. 
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів 
здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні 
види грошових надходжень та грошових виплат формується на підставі облікових записів 
Товариства.
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             Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку.
Операційна діяльність є основним видом діяльності  Товариства для отримання доходу.  
Сукупні надходження від операційної діяльності  за 2020 р.  -   25 507 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності  - 27 212   тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за   2020 рік – (-1 705) тис. грн..
          Рух коштів  у результаті інвестиційної діяльності. 

Надходжень від реалізації фінансових інвестицій  немає.

Надходження   від    реалізації необоротних активів  продаж будівлі     м. Ужгород 
 – 7 000 тис. грн.

Витрачання на придбання необоротних активів - 43  тис. грн.

Чистий рух коштів  від інвестиційної діяльності (прибуток) – 6 957  тис. грн.

          Рух коштів у результаті фінансової  діяльності

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті 
отримання коштів (позик),  витрачання на викуп власних акцій, надходження від продажу 
власник акцій, виплату дивідендів, погашення  позик, витрати на сплату відсотків  та включає 
наступні статті:
Отримання позик  - немає 
Надходження від продажу власник акцій – немає.
Витрат від продажу власних акцій – немає.
Витрати на сплату дивідендів за 2019 рік  - 0 тис. грн.
Чистий рух коштів за  2020 року (дохід) –  5 252 тис. грн. 
Залишок коштів на початок року – 2 339 тис. грн.
Залишок коштів станом на 31.12.20 р. становить   -  7 591 тис. грн. 

Порівняльна таблиця елементів звіту про рух грошових коштів
(за прямими методом)
                  (тис. грн.)

   Статтяза 2018 рікза 2019 рікза 2020 рік
   1234

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

   Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)---
   Повернення податків і зборів---

   у тому числі податку на додану вартість---
   Цільового фінансування---

   надходження від отримання субсидій, дотацій---
   Надходження авансів від покупців і замовників194350132

   Надходження від повернення авансів-2089
   Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках697614526

   Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)---
   Надходження від операційної оренди672843451

   Надходження від отримання роялті, авторських винагород---
   Надходження від страхових премій36 60920 33924 303

   Надходження фінансових установ від повернення позик---
   Інші надходження3 0606776

Витрачання на оплату:
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   Товарів (робіт, послуг)---
   Праці(4 189)(4 602)(3 887)

   Відрахувань на соціальні заходи(1 110)(1 221)(1 034)
   Зобов'язань з податків і зборів(3 510)(3 336)(1 220)

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток(2 026)(1 433)-
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість---

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів(1 484)(1 903)(1 220)
   Витрачання на оплату авансів(1 582)(2 517)(1 318)

   Витрачання на оплату повернення авансів3--
   Витрачання на оплату цільових внесків---

   Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами(32 256)(12 546)(16 932)
   Витрачання фінансових установ на надання позик---

   Інші витрачання(2 987)(4 000)(2 821)
   Чистий рух коштів від операційної діяльності-4 405-5 379-1 705

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

   фінансових інвестицій---
   необоротних активів--7 000

Надходження від отриманих:
   відсотків---

   дивідендів---
   Надходження від деривативів---

   Надходження від погашення позик---
   Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці---

   Інші надходження---

   фінансових інвестицій---
   необоротних активів20913943

   Виплати за деривативами---
   Витрачання на надання позик---

   Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці---
   Інші платежі---

   Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності-209-1396 957
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

   Власного капіталу---
   Отримання позик---

   Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві---
   Інші надходження---

   Викуп власних акцій---
   Погашення позик--
   Сплату дивідендів(711)--

   Витрачання на сплату відсотків---
   Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди---

   Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві---
   Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах---

   Інші платежі---
   Чистий рух коштів від фінансової діяльності-711--

   Чистий рух грошових коштів за звітний період-5 325-5 5185 252
   Залишок коштів на початок року13 1827 8572 339

   Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів---
   Залишок коштів на кінець року7 8572 3397 591
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Звіт про  власний капітал.

Зареєстрований (пайовий)  капітал становить 13 040 тис. грн., який розподілений на 1608 простих
 іменних акцій, номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 8 109,45 грн.
Акціонерами  Товариства є три  фізичні особи  яким належить 100 % акцій компанії.
Статутний капітал на 31.12.2020р. сплачений у сумі 13 040 тис. грн., у повному обсязі що 
відповідає Статуту.
Капітал у дооцінках  на 31.12.2020р. складає – 34 003 тис. грн., збільшився в порівнянні з  2019 
роком на 13 876 тис. грн. за рахунок проведення дооцінки необоротних активів незалежним 
Оцінювачем.
Резервний капітал складає  - 2 703 тис. грн.  
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р складає – 2 763 тис. грн.
Збиток за  2020 рік складає  -  8 086 тис. грн.
Повернення з капіталу у дооцінках залишку попередніх  дооцінок у зв’язку з продажем 
необоротного  активу  до нерозподіленого прибутку - 1747 тис. грн.
 Збиток станом на 31.12.2020р. –(3 576)  тис. грн. 
Загальна сума власного капіталу Товариства  становить на 31.12.20р. –  46 170 тис. грн.,  станом 
на 31.12.2019р. – 38 633 тис. грн.
 Разом зміни у капіталі складають 7 537 тис. грн..
Резервний капітал і рух резервного капіталу станом на 31.12.2020 року представлений наступним 
чином: 
             (тис. грн.)
   на 31.12.2019зміни  протягом рокуна 31.12.2020

   Резервний капітал2 703-2 703
 
Капітал у дооцінках станом на 31.12.2020 року представлений наступним чином:
                   (тис. грн.)
   на 31.12.2019зміни протягом року (дооцінка)на 31.12.2020

   Капітал у дооцінках 20 127+13 87634 003

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. 
Нерозподілений  прибуток (непокритий збиток)  станом на 31.12.2020р. – ( 3 576) тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2020р. – 46 170 тис. грн. 

Порівняльна таблиця 
 ЩОДО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
(тис. грн.)
   31.12.201831.12.201931.12.2020

   Статутний капітал13 04013 04013 040
   Капітал у дооцінках  7 53420 12734 003
   Додатковий капітал ---

   Резервний капітал  2 661  2 703  2 703
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 4 875  2 763(3 576)

   ВСЬОГО:28 11038 63346 170

Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у 
найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати 
господарську діяльність Товариства. На думку  керівництва, застосування припущення щодо 
здатності Товариства  продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, 
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати 
підтримку Товариству.
Товариство склало фінансовий план розвитку на 2021 рік з урахуванням вимог Регулятора.  Цей 
план  надає впевненості в безперервному функціонуванню   у майбутньому, а також передбачає 
подолання кризових ситуацій, які можуть привести до суттєвих фінансових втрат. Товариство не 
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планує отримувати  або залучати позикові кошти. Товариство здатне своєчасно погашати свою 
заборгованість перед контрагентами виходячи з балансових показників величини чистих активів 
за звітний рік. Товариство не планує зосередити свою увагу  на окремому проекті що   вплине на  
його  залежність від  нього. Планування діяльності  на майбутнє складено на кожен місяць  що 
дасть можливість достовірно та оперативно визначити результат діяльності. Своєчасна сплати 
страхових відшкодувань не тягне за собою судових та інших позовів. Ключовими завданнями 
керівництва Товариства є:

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

прибутку

Використання припущення  про безперервність діяльності Товариства.
Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі 
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, 
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної 
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 
Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати  страхову діяльність 
Товариства. На думку  керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень
 достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати підтримку Товариства.
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості 
або амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти».
  

Разом з тим, світова економіка переживає не найкращі часи – пандемія Covid-19, спад цін на 
нафту та загострена ситуація на фондових ринках. Спалах коронавірусу виступив каталізатором 
економічної кризи і практично зупинив розвиток світової економіки. У той же час 2020 рік був 
піковим для України по виплатах боргів що  оцінювалися в 15,4 млрд. доларів. Тож при 
подальшому поширенні епідемії і за відсутності гарних новин про успіхи боротьби з вірусом 
настрої на фінансових ринках будуть тільки погіршуватись, що для України ускладнить залучення
 коштів на міжнародних ринках.

За словами голови Міжнародного валютного фонду,  прогноз по зростанню світової економіки в 
2020 р. є негативним – спад буде таким же, як під час світової фінансової кризи 2008–2009 рр. або
 ще гірше.
Передусім в МВФ надійшло понад 85 звернень з проханням надати фінансову підтримку в 
боротьбі з пандемією коронавірусу. МВФ готовий задіяти всю кредитну ємність в 1 трлн дол.
Через епідемію коронавірусу Україна також, як і більшість країн, опинилася на межі економічної 
кризи. «Хвороби» української економіки можуть стати факторами, що значно ускладнять 
боротьбу із наслідками вірусу, яка дорого обійдеться як бізнесу, так і громадянам.
Якщо порівнювати з останньою глобальною кризою 2008–2009 рр., Україна підходить до цієї 
кризи в набагато кращих умовах: з точки зору зростання економіки, інфляції, платіжного балансу,
 банківської системи. Проте кожен день пандемії та карантину – це втрати для всіх: держави, 
бізнесу, громадян. Причому державі потрібні кошти водночас як на забезпечення боротьби з 
вірусом, так і для підтримки громадян, що найчастіше мають скромні накопичення. Найгірше те, 
що ця криза специфічна і спрогнозувати кінцеві витрати або втрати нині дуже складно.
Так, Кабінет Міністрів України в оновленому макроекономічному прогнозі підвищив прогноз 
інфляції у 2020 р. із затверджених раніше 5,5 % до 11,6 %. Згідно з оновленим макропрогнозом, 
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уряд очікує, що рівень безробіття становитиме 9,4 % проти прогнозованого 8,1 %, номінальна 
зарплата з урахуванням інфляції знизиться на 4,5 % порівняно з торішнім показником. 
Мінекономіки також переглянув прогноз ВВП України на 2020 р. Наразі очікується падіння на 
3,9 % порівняно зі зростанням на 3,7 %, яке прогнозувалося раніше, до початку світової кризи.
На цьому фоні деякі політики і бізнесмени знову підняли питання про дефолт, запропонувавши 
відмовитися від виплат боргів. Борги є в усіх країн, але дефолт оголошують внаслідок проблем в 
економіці: коли країна не справляється з обслуговуванням цих боргів і чітко видно, що не буде 
можливості перепозичити.
Як зазначають експерти, дефолт політично неможливо оголосити за всіма зовнішніми 
зобов’язаннями. Україні залишилося погасити у 2021 р. 3,8 млрд дол. зовнішніх боргів. Це 
зобов’язання перед офіційними кредиторами, включаючи 1 млрд дол. зобов’язань під гарантію 
уряду США. Якщо просто відмовитися платити – стосунки з усіма міжнародними партнерами 
буде зруйновано і Україна опиниться у міжнародній ізоляції в умовах поширення коронавірусу, 
війни на Сході та глобальної економічної кризи. Проти України навіть можуть запровадити 
санкції.
Водночас керівництво держави запевняє, що наразі немає підстав для оголошення дефолту в 
Україні. У Національному банку також вказують на те, що не бачать підстав для дефолту, 
наголошуючи, що такий варіант навіть не розглядають. Зокрема, на цьому наголошує голова 
НБУ. Нинішній рівень золотовалютних резервів України в цілому можна вважати достатнім 
(виріс до рекордних за останні дев’ять років 27 млрд дол.), але не стійким, на межі достатності. 
Правда щодо обсягу зовнішньої заборгованості він явно недостатній, проте сума боргів, які 
залишилося погасити в цьому році, не настільки критична, щоб ставити питання про дефолт. 
Тому тема дефолту поки що ведеться лише в політичній площині.

В теперішній час Товариство уважно слідкує за фінансовими наслідками, викликаними 
зазначеними подіями. 

Також, враховуючи значну невизначеність у прогнозах розвитку, в першу чергу, світової 
економіки та тривалості і повторюваності пандемії COVID-19, у Прогнозі розвитку України від 
Уряду України  стисло є два альтернативних сценарія, які передбачають як більш успішний для 
більшості економічно розвинених країн шлях подолання наслідків пандемії, так і рецесивний, 
затяжний, з відповідним впливом на розвиток української економіки. У Прогнозі також 
визначаються потенційно можливі ризики розвитку, які не враховані в жодному із сценаріїв. 
За базовим сценарієм передбачається відновлення позитивного тренду розвитку економіки після 
значних втрат, спричинених пандемією COVID-19 у світі в 2020 році, та прогнозується:
 •зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році;
 •індекс споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 

році, 106,2% у 2022 році та 105,3% у 2023 році;
 •збільшення реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1% у 2021 

році, 6,0% у 2022 році та 5,1% у 2023 році;
 •рівень безробіття у 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, у 2023 році – 8,0%;
 •зростання експорту товарів і послуг на рівні 2,9% у 2021 році з подальшим нарощуванням 

темпів зростання до 6,4% у 2022 році та до 8,2% у 2023 році.
При доопрацюванні Прогнозу були враховані визначені Президентом України завдання щодо 
підвищення мінімальної заробітної плати. Так, середньозважений рівень мінімальної 
середньозваженої заробітної плати у 2021 року становить 6250 грн., у 2022 році – 6700 грн, у 
2023 році – 7176 грн. Облікова ставка НБУ на кінець 2020  року складала 6%. Національна валюта
 протягом звітного періоду суттєво зміцнилася до основних світових валют. 

За прогнозами Світового банку ВВП в Україні може зрости на 3% у 2021 році – такі дані свіжого 
прогнозу Світового банку «Глобальні економічні перспективи» оприлюднені 5 січня 2021 року.
Світовий банк оновив свій прогноз зростання світової економіки, скоротивши його до 4%. В 
міжнародній установі попереджають, що показники можуть погіршитися в разі швидшого 
поширення COVID-19 або затримки із вакцинацією. У такому разі, згідно зі звітом, відновлення 
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становитиме лише 1,6%.
Цей прогноз зростання світової економіки в 2021 році на 0,2% нижчий від попереднього.
Прогноз також показав, що колапс економічної активності внаслідок пандемії коронавірусу був 
дещо менш серйозним, ніж прогнозувалося раніше, але відновлення також було слабшим і все ще
 крихким.

Діяльність Товариства протягом 2020 року здійснювалась за складними політичними та 
макроекономічними показниками. З початку 2020 року сполох коронавірусу COVID-19 
розповсюдився по всьому світу, вплинувши на світову економіку та фінансові ринки. Протягом 
2020-2021 років очікується вплив на оцінку очікуваних кредитних збитків щодо відповідних 
фінансових активів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», а також на оцінку знецінення
 окремих нефінансових активів відповідно до МСБО 36 «Знецінення активів». Внаслідок 
невизначеності і тривалості подій, пов’язаних зі спалахом коронавірусу COVID-19, Товариство не
 має практичної можливості впевнено та надійно оцінити кількісний вплив зазначених подій на 
фінансовий стан і фінансові результати діяльності в 2020 році. 

Подальший розвиток економічної та політичної ситуації може оцінюватися зі стриманим 
оптимізмом, що, за сприятливих умов, матиме позитивний ефект на діяльність Товариства. 

Разом з тим, ПРАТ «УВСК» є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі у найближчому майбутньому. Управлінський персонал вважає, що він 
вживає та проводить всі необхідні та  належні заходи на підтримку стабільності діяльності 
Товариства, за існуючих обставин, але  подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі 
може спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства.  
Характер та наслідки якого на поточний момент визначити неможливо. Акціонери  впевнені, що 
вони  роблять все необхідне для забезпечення стабільної діяльності ПРАТ «УВСК» за даних умов.

При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив 
на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 
Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 
попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і 
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов’язань. 
Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події, 
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження 
є особливо важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в 
яких припущення й розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за 
МСФЗ, наведені нижче.

Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Операції, що не регламентуються   МСФЗ Товариством у 2020 році  не здійснювались.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 
розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В 
інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних 
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним 
фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2020 року переоцінка інвестиційної нерухомості Товариством  із залученням 
незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 
виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику. 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, 
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які оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк 
дії фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених 
фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного 
зростання кредитного ризику).

 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 
вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець 
кожного звітного періоду.
 Методи оцінки:

 Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю
  Методики оцінюванняМетод оцінки (ринковий, дохідний, витратний)

Вхідні дані
 Грошові кошти Первісна та подальша оцінка грошових коштів  здійснюється за справедливою 

  вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартостіРинковийОфіційні курси НБУ
 Інструменти капіталуПервісна оцінка інструментів капіталу здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був отриманий актив. Подальша оцінка 
інструментів капіталу здійснюється за справедливою вартістю на дату 

  оцінки.РинковийОфіційні біржові курси організаторів торгів на дату оцінки, за відсутності 
визначеного біржового курсу на дату оцінки, використовуються ціни закриття біржового 
торгового дня

 Інвестиційна нерухомістьПервісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Подальша оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за справедливою вартістю

   на дату оцінки.Ринковий, дохіднийЦіни на ринку нерухомості, дані оцінки професійних 
оцінювачів

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
                          (тис. грн.)

  Фінансові активиБалансова вартістьСправедлива вартість

    2019р.2020р.2019р.2020р.
    Інструменти капіталу (акції)11   11   11   11

    Грошові кошти      2 3397 591         2 3397 591

 Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
            (тис. грн.)

 Класи активів та зобов’язань, оцінених за справедливою вартістю1 рівень
 (ті, що мають котирування, та спостережувані)2 рівень

 (ті, що не мають котирувань, але спостережувані)3 рівень
 (ті, що не мають котирувань і не є спостережуваними)

Усього
        20192020201920202019202020192020

        Основні засоби30 36138 296----30 36138 296
        Інструменти капіталу (акції)1111-       ---      11      11

Тест адекватності зобов`язань
За станом на кінець кожного звітного періоду Товариство проводить тести адекватності 
зобов'язань для перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням відповідних 
неамортизованих відстрочених аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються
 поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на врегулювання та адміністративних 
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витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені зобов'язання. Будь 
відсутня сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизовані 
відстрочені аквізиційні витрати, а потім створюється резерв на покриття збитків, що виникають в 
результаті тестування адекватності зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику).

Вплив інфляції на монетарні статті

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

Відповідно офіційним даним Державної службі статистики України, кумулятивний рівень інфляції
 за трирічний період (2018, 2019, 2020) склав  22 % перед  Товариством не виникло питання 
необхідності проведення перерахунку фінансової звітності згідно з МСБО 29 за 2019 рік.  Для 
прийняття рішення, органом управління Товариства було проаналізовано критерії, які 
характеризують показник гіперінфляції згідно п. 3 МСБО 29. Також було прийнято до уваги  
фактор динаміки змін рівня інфляції а саме: ,у 2018 році 9,8 %, у 2019 році  склав 4,1%, у 2020 
році склав 5,0%
Виходячи з такої динаміки можливо зробити висновок що економіка України з 2018 року почала 
виходити зі стану глибоких інфляційних процесів  хоча  у 2020 році  є збільшення  рівня інфляції в
 порівнянні з 2019 роком , але  у 2020 році рівень  інфляції  зменшився у порівняні з 2018 роком. 
Тож цей висновок може бути аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29.
Спалах пандемії коронавірусу спричинив падіння світової економіки, обсягів торгівлі та цін на 
товари, відплив капіталу з нових ринкових економік, обрушив споживчі настрої, майже зупинив 
декілька галузей – роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення.

Скорочення економічної активності найбільше торкнулося туризму, пасажирських 
авіаперевезень. Їхні перспективи є непевними. Туристична галузь і транспорт постраждали 
найсильніше з усіх та, незважаючи на послаблення карантину, не відновилися.

Туристична галузь першою відчула на собі наслідки активної фази карантину. За оцінками 
експертів, відновлення попиту на туристичні подорожі до рівня 2019 року займе не менше двох 
років. Водночас авіакомпанії будуть змушені підвищити вартість в середньому на 43-54 %, що, в 
свою чергу, також зменшить попит на подорожі.

Із введенням обмежень на туристичні подорожі і закриття кордонів інших країн для ділових 
подорожей, привело до того, що в транспортній галузі найбільше постраждали пасажирські 
перевезення. Найбільш серйозні втрати – у авіації. За 2020 рік порівняно з минулим роком обсяги 
авіаційного транспорту скоротилися на:

 пасажирські перевезення – на 64,8% (в т.ч. міжнародні – на 65,5%);
 пасажиропотоки через аеропорти України – на 63,9% (в т.ч. міжнародні – на 64,8%);
 кількість комерційних рейсів – на 57,2% (в т.ч. міжнародні – на 60%).

Подальше скорочення обсягів може призвести до банкрутства малих і середніх авіакомпаній. 
Існує великий ризик масового звільнення робітників, які працюють в цій сфері. 
Виходу з кризи авіаційним пасажирським перевізникам варто очікувати не раніше 2021–2022 
років.
Сфера страхування в 2020 році зазнала значної трансформації внаслідок карантинних заходів. 
Запит на онлайн-сервіси значно зріс, оскільки багато хто з клієнтів вважають доцільним 
утримуватися від приїзду до офісу страхової компанії. При цьому офіси страхових компаній 
продовжують працювати, хоча й не в повноцінному режимі. 
Ті компанії, які інвестували в онлайн останніми роками, зараз, під час кризи, почали повноцінно 
працювати у віддаленому режимі. Але впровадження якісних онлайн-сервісів вимагає значних 
інвестицій, тому далеко не всі страховики можуть їх собі дозволити. 
Допоміжним чинником для розвитку українського ринку страхування стало запровадження такої 
послуги, як страховий поліс для покриття витрат на лікування COVID-19. Такі страхові поліси 
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вже стають обов’язковими при виїзді за кордон і користуються популярністю.

Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням 
судження управлінського персоналу, орган управління Товариства прийшов до висновку, що за 
показниками наведеними у п.3  пунктах  в)  та г) МСБО 29 економічний стан України не 
відповідає ситуації , що характеризується гіперінфляцією. 
Тобто перерахунок фінансової звітності  згідно МСБО 29 за 2020 рік не є доцільним.

 Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно   МСБО24
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або 
якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 
сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку 
відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється 
суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Пов'язані сторони можуть здійснювати операції, які не здійснювали б непов'язані особи, також 
операції між пов'язаними особами можуть бути здійснені не на тих самих умовах, що й операції з 
непов'язаними особами. Керівництво вважає, що Товариство здійснює відповідні процедури для 
визначення та відповідного розкриття операцій з пов'язаними сторонами.

Перелік пов’язаних осіб Товариства

 Перелік пов’язаних сторінСтатус
Ткачов В.В.
Кукіна О.М.

 Михайличенко Г.М.Акціонер
 

 

Кукін А.Ф.
Ткачов С.В.
Михайличенко Г.М.
 Наглядова Рада
Ткачов В.В.
Кондратьєва Л.А.
Маньковський А.О.
 Правління

Суми операцій по балансових статтях з пов’язаними особами  за   2020 рік:
 ОпераціїТис грн.

 Страхові премії-
 Страхові виплати-

 Оплата праці 1 600
 Оренда  необоротних активів139

Протягом 2020 року Товариство здійснювало операції з пов'язаними сторонами за звичайними 
цінами.
Станом на 31.12.2019 року та 31.12.2020 року заборгованість пов’язаних осіб перед ПРАТ 
«УВСК» відсутня. 
Станом на 31.12.2019 року та 31.12.2020 року заборгованість ПРАТ «УВСК» перед пов’язаними 
особами відсутня.
Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

СУТТЄВІ НЕ ГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ З ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
 Не грошові операції з інвестиційної та фінансової діяльності у звітному та попередньому періоді 
не проводились.
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Юридичні питання. 
У ході звичайної господарської діяльності Товариство виступає стороною в різних судових 
процесах та спорах. Керівництво вважає, що максимальна відповідальність за зобов’язаннями у 
разі їх виникнення внаслідок таких судових процесів та спорів не буде мати суттєвого 
негативного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Товариства, крім тих, 
що включені до забезпечення за судовими процесам

Події після дати балансу

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

Голова Правління                                                                                                      В.В.Ткачов

Головний бухгалтер                                                                                                  Л.А.Кондратьєва

д/н
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XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

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

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА 
ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП»

31714676

01030, місто Київ, вулиця ІВАНА ФРАНКА, 42Б, офіс 203

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

29.06.2017, 347/86

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2020-31.12.20207

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (за наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту №3607/1/20, 23.12.202010

Дата початку та дата закінчення аудиту 23.12.2020-30.04.202111

Дата аудиторського звіту 16.04.202112

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

260000,0013

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

27385

Текст аудиторського звіту14

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Адресат:
КЕРІВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА
АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА
НАЦІОНАЛЬНІЙ КОМІСІЇ 
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА 
ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНІЙ БАНК УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ
Звіт із аудиту фінансової звітності

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА 
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (на далі «компанія») (ідентифікаційний код юридичної особи – 31304718, 
місцезнаходження – 01135, Україна, м. Київ,    вул. Григорія Андрющенка, будинок 4 (літера Б)), що складається зі 
звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р. та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух 
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий 
виклад значущих облікових політик.
 На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту,
 фінансова звітність, що додається, cкладена та відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан 

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,
 які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес
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компанії на 31 грудня 2020 р. та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, 
відповідно до застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
 в Україні» від 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням
 
Товариством у  рядку 1040 звіту про фінансовий стан за 2020р. у складі довгострокової дебіторської заборгованості 
на кінець звітного періоду вказано суму 4674 тис.грн,, яка  за своєю економічною суттю підлягає відображенню у 
рядку 1155 звіту про фінансовий стан за 2020р. у складі іншої поточної дебіторської заборгованості на кінець звітного
 періоду.  Товариством також не виконані вимоги п.5.5 МСФЗ 9 та не визнано резерв під збитки для очікуваних 
кредитних збитків стосовно цих сум. 
Компанією не виконано  вимоги  що до   п.5.5 МСФЗ 9  відносно оцінки знецінення (зменшення корисності) 
фінансових активів та  не визнано резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за грошовими коштами, 
розміщеними на рахунках у банках. При цьому, товариство  відносно банківських депозитів, яки розміщені на термін 
до 3х місяців, згідно облікової політики, не формує резерв кредитних ризиків, а саме: управлінський персонал визнає 
знецінення цього активу лише при наявності ознак знецінення, які свідчать що воно вже відбулося на звітну дату, тоді 
як МСФЗ 9 вимагає створення резервів під очікувані кредитні ризики, тобто збитки від знецінення, яке може статися в
 майбутньому, навіть з мінімальною ймовірністю. В результаті застосування цих вимог резерв під кредитні збитки має
 створюватися з моменту первісного визнання активу. 
Аудитори вважають, що якби управлінський персонал здійснив нарахування прогнозного резерву на покриття 
можливих кредитних збитків відносно зазначених вище зауважень, це призвело б до зменшення активів за рахунок 
операційних витрат. Відповідно витрати  збільшилися б на ту саму суму, що призвело би до зміни чистого 
фінансового результату за звітний період та власного капіталу компанії. Ми не маємо можливості оцінити наскільки 
суттєвими були б ці коригування, оскільки управлінський персонал компанії не визначився з критеріями оцінки та 
визнання очікуваних кредитних збитків.
Аудитори зазначають, що в примітках до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  станом на 31 грудня 2020 року дані стосовно окремої 
інформації, а саме резервів, фінансових активів та фінансових зобов’язань (п.8-11,16,21,25-42 МСФЗ 7), справедливої 
вартості (п.92-95 МСФЗ 13), джерела невизначеності оцінок (п.125-129 МСБО 1), основних засобів (п.73 б, 77 г, д 
МСБО 16) та інша, розкрита не в повному обсязі. Згідно п.А23 МСА 705, аудитори не мають можливості включити 
розкриття пропущеної інформації у цей звіт у зв’язку з тим, що розкриття інформації не було підготовлено 
управлінським персоналом компанії.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
 звітності» нашого звіту. Ми є незалежними від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до 
«Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, 
застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих 
вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як 
основи для нашої думки із застереженням

Пояснювальний параграф

Події, що відбуваються з кінця 2019 року, призвели до того, що всі ринки (фінансові, сировинні, криптовалюта, 
нерухомості) по всьому світу знаходяться в високому ступені невизначеності щодо майбутнього. Основним тригером 
подій з'явився новий вірус COVID-19. Сьогодні підхід щодо застосування докризових критеріїв до оцінок, заснований
 на потенційно помилковому припущенні, що цінності повернуться на докризовий рівень, сумнівний в застосуванні і 
немає ніякого способу передбачити, що це припущення дійсно вірно. Ми звертаємо увагу на Примітку 
«Використання припущення про безперервність діяльності Товариства» на сторінках 32-34 у примітках до фінансовій 
звітності, що описує вплив пандемії короновірусної хвороби на діяльність компанії. Нашу думку не було 
модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час нашого аудиту 
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих 
питань
Додатково до питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням», ми визначили, що нижче описані 
питання є ключевими питаннями аудиту , які слід відобразити в нашому звіті. Ці питання розглядались в контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї,  аудитор не 
висловлює окремої думки щодо цих питань.

Оцінка вартості основних засобів  
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 Ми приділили особливу увагу оцінці вартості основних засобів у зв'язку з тим, що процес оцінки є складним, 
передбачає застосування значних суджень керівництва та сума оцінки є значною.
Як зазначено у рядку 1010 Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2020р. за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 
2020р. у складі основних засобів компанія основні засоби у сумі 38296 тис. грн.
Інформація про оцінку основних засобів приведена в пункті 2.1 «основні засоби та нематеріальні активи» приміток до 
фінансової звітності за 2020р. 
Вказані статті балансу є суттєвими для фінансової звітності компанії, оскільки складають 48,6% валюти балансу та 
мають складність розрахунку. 
Компанія використовує модель переоцінки для їх обліку. Оцінка цих активів передбачає застосування вхідних даних, 
що не є спостережуваними, та припущень для визначення аналогів будівель. Зміни у вхідних даних і припущеннях 
можуть мати істотний вплив на результати оцінки і відповідно, на власний капітал і результати діяльності Компанії. 
Істотність загальної вартості і суб’єктивність оцінок роблять їх ключовими питаннями аудиту.
Аудитори планували та виконували аудиторську перевірку для зменшення аудиторського ризику до прийнятно 
низького рівня, який узгоджується з метою перевірки. Аудитор зменшує аудиторський ризик шляхом розробки та 
виконання аудиторських процедур для надання достатніх та відповідних аудиторських доказів, щоби бути в змозі 
формулювати обґрунтовані висновки, на яких базуватиметься аудиторська думка.
Процес аудиту пов’язаний з застосуванням професійного судження при розробці аудиторського підходу шляхом 
застосування його до тих аспектів, що можуть бути невірними (тобто, визначаючи потенційні викривлення, що 
можуть виникнути) на рівні тверджень згідно МСА 500 «Аудиторські докази» та виконання аудиторських процедур 
відповідно до оцінених ризиків з метою отримання достатніх та відповідних аудиторських доказів.
З метою виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень за вказаною операцією, залишками на 
відповідних рахунках та на рівні розкриття інформації стосовно цього питання аудитор  визначив ризики шляхом 
отримання розуміння політики компанії з цього питання. Нами з'ясовано, чи можуть виявлені ризики вплинути та 
яким  чином на твердження (показники фінансової звітності), вивчена значущість ризиків, а відтак їх здатність 
призвести до суттєвих викривлень у фінансових звітах та вірогідність суттєвих викривлень у фінансових звітах, 
спричинених ризиками.
Визначення справедливої основних засобів потребує істотного судження керівництва компанії щодо цього питання. 
Для врегулювання ризиків аудитором були розроблені та виконані певні аудиторські процедури, у тому числі:
 -Перевірка реєстрів бухгалтерського обліку, записів та первинних документів - складалася з вивчення записів та 

внутрішніх документів, що зберігаються на папері, електронних та інших носіях інформації на підтвердження їх 
санкціонованості. 
 -Дослідження фактичної наявності – ознайомлення з даними стосовно індикативних котирувань  та розкриттям 

інформації.  Перевірка обґрунтованості застосування використовуваної керівництвом справедливої вартості поточних 
фінансових інвестицій.
 -Запит та отримання письмових заяв керівництва щодо проведеної оцінки основних засобів
 -Аналіз вибору методів і моделей оцінки, припущень для визначення аналогів основних засобів, а також джерел 

інших значних припущень. Ми оцінили компетентність і об’єктивність фахівця з оцінки. Ознайомлення зі звітами про 
оцінку майна, виконаними ТОВ «Центр незалежної оцінки власності «Еверест» та рецензіями на ці звіти, наданими 
членами Експертної Ради ВАФО ГО «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки»
 -Для отримання належних аудиторських доказів згідно вимогам МСА, аудиторами була використана робота 

експерта аудитора (auditor’s expert) – організації, яка володіє спеціальними знаннями в іншій галузі, ніж 
бухгалтерський облік або аудит, і роботу якої у цій галузі використовує аудитор для отримання достатніх та 
прийнятних аудиторських доказів, а саме отримана рецензія на вказані вище звіти про оцінку майна від рецензентів 
ВГО «Всеукраїнська спілка експертів оцінювачив».

За результатами розгляду та обговорення даного питання, наша думка є такою, що припущення та оцінки, які були 
зроблені управлінським персоналом компанії призвели до обачного відображення фінансових інвестицій та ми не 
виявили ознак свідомого чи несвідомого упередження або порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством.

Оцінка страхових резервів

  Ми зосередилися на питанні формування страхових резервів у зв’язку з суттєвістю судження  управлінського 
персоналу стосовно припущень, що використовуються для оцінки страхових резервів. Оцінка резервів є суттєвим 
судженням управлінського персоналу та залежить від обраної облікової політики щодо методу формування резерву 
незароблених премій та суми резерву збитків та акуратних припущень.  Внаслідок цього така оцінка була важливою 
для нашого аудиту і вимагала від нас значної уваги під час виконання аудиту. 
Як зазначено у рядку 1530 Звіту про фінансовий стан станом на 31.12.2020р. за МСФЗ за рік, що закінчився 31 грудня 
2020р. страхові резерви склали 17584 тис.грн. на кінець періоду (22.3% валюти балансу)
Інформація про страхові резерви наведена компанією у пункті «довгострокові зобов’язання і забезпечення» сторінка 
21  приміток до фінансової звітності за 2020р. 
Ми виконали оцінку положень облікової політики компанії щодо методів формування резервів незароблених премій. 
Ми виконали аудиторські процедури, спрямовані на підтвердження того, що використані моделі розраховують 
страхові зобов’язання у повному обсязі та з великим ступеням точності. Ми розглянули актуарні припущення, що 
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були використані для основи розрахунків страхових резервів, розглянули тест адекватності страхових зобов’язань, 
оцінили рівень страхових виплат  в порівнянні з сформованою сумою страхових зобов’язань та отримали аудиторські 
докази стосовно використання послідовно актуарних формул розрахунків, які з високим ступеням точності 
призводять до накопичення сум страхових резервів у розмірі, що мають бути виплачені страхувальниками у 
відповідності до умов страхових договорів у термін настання таких страхових виплат

Інші питання – Аудит за попередній період

           Аудит фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, був проведений іншим аудитором – ТОВ 
«АФ «ПРОМИСЛОВА АУДИТОРСЬКА СПІЛКА», який 31 березня 2020 висловив немодифіковану думку щодо цієї 
фінансової звітності.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Річна інформація емітента цінних паперів за 
2020р

  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка 
міститься в Річній інформації емітента цінних паперів за 2020р., але не містить фінансової звітності та нашого звіту 
аудитора щодо неї,  яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та  яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо та не будемо робити 

висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому 
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Коли нам 
буде надано Річну інформацію емітента цінних паперів за 2020р. та ми ознайомимося з нею, якщо ми дійдемо 
висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання тим, кого 
наділено найвищими повноваженнями та здійснити подальші належні дії відповідно до вимог МСА та законодавства 
України.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Річні  звітні дані страховика за 2020р

  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка 
міститься в Річних звітних даних страховика за 2020р., окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї,  
яку ми не отримали до дати цього звіту аудитора, та  яку ми очікуємо отримати після цієї дати.
  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію в Звітних даних страховика і ми не 

робимо та не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому 
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
Річні звітні дані страховика за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі „Основа для думки із 
застереженням”, відображають в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан страховика, його фінансові результати за 
2020 рік та іншу інформацію відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків.
 Наша думка щодо фінансової звітності товариства не поширюється на річні звітні дані Страховика. Нашою 
відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих невідповідностей та викривлень в наданих 
річних звітних даних Страховика.
 Ми не виявили фактів суттєвих та всеохоплюючих невідповідностей та викривлень, які б необхідно було включити 
до звіту. Дані річних звітних даних страховика за 2020 рік складені на підставі даних бухгалтерського обліку за 
відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих 
додатків та форм річних звітних даних відповідають один одному. Дані окремих додатків річних звітних даних за 
2020 рік порівняні між собою та не містять суттєвих відхилень. 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї –  Звіт про корпоративне управління 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  за 
період діяльності 01.01.2020-31.12.2020 р., що подається до НБУ

  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з Звіту про 
корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  за період діяльності 01.01.2020-31.12.2020, якій подається до НБУ, але не містить 
фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.
    У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та 
при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. 
 Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації,
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 ми зобов’язані повідомити про цей факт. 
 Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію .
            Звіт про корпоративне управління за 2020 р., якій складається відповідно до законодавства, узгоджується зі 
фінансовою звітністю за 2020 р., суттєві викривлення у звіті про управління відсутні. 
На підставі виконаних процедур нічого не привернуло нашої уваги, щоб змусило нас вважати, що компанія не 
дотримується в усіх суттєвих аспектах вимог застосованих критеріїв перевірки звіту управління.
 Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації,
 ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до 
МСФЗ  та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть 
відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту. 
Крім того, ми: 
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що 
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю; 
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю
• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних 
розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі
 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи розкриття та достовірне подання
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Подання   що фінансова звітність на основі таксономії у форматі UA XBRL 

Звертаємо Вашу увагу на те, що фінансова звітність на основі таксономії у форматі UA XBRL за 2020 рік не 
складалась. Відповідно до вимог ч.5 ст.12-1, п. 1¹ розділу V Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 28.02.2000 №419 Компанія повинна за перший звітний період – 2020 рік, скласти і подати фінансову звітність за 
вказаним форматом. Але подання фінансової звітності, складеної на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ, за 2020 рік, 
можливе після оновлення електронного формату Таксономії UA XBRL МСФЗ 2020, яке проводиться спільно 
Проектом EU-FAAR, Міністерством фінансів України, НКЦПФР та Національним банком України. 09.04.2021 
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схвалено електронний формат Таксономії UA, але на дату затвердження цієї фінансової звітності до випуску, не 
завершено технічне налаштування системи, тому Компанія  не має технічної можливості виконати зазначені вимоги 
законодавства щодо подання звітності в форматі таксономії.

Відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери та фондову біржу» повідомляємо наступне:

Звіт щодо Звіту з корпоративного управління

Ми виконали перевірку  інформації у Звіті з корпоративного управління Компанії.
Відповідальність за Звіт з корпоративного управління та його підготовку відповідно до пункту 3 статті 40` Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок»  та статті 12" Закону України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання  ринків фінансових послуг» несе управлінський персонал Компанії.
Наша перевірка звіту про корпоративне управління полягала в розгляді  того, чи не суперечить інформація у ньому  
фінансової звітності Компанії, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2020 р. та звіту про сукупний 
дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток 
до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та чи підготовлено Звіту про 
корпоративне управління відповідно до вимог чинного законодавства. 
Ми отримали інформацію, яка буде зазначена емітентом в пункті 4 під назвою «Звіт про корпоративне управління» 
розділу VII під назвою «Звіт керівництва (звіт про управління)» додатка 38 під назвою «Річна інформація емітента 
цінних паперів (річний звіт) за 2020 рік» відповідно до Положення №2826.
Ми перевірили інформацію, яка буде зазначена емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до 
Положення №2826, а саме:
- інформацію з посиланням на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
- інформацію про можливі відхилення емітентом від положень кодексу корпоративного управління;
- інформацію про загальні збори акціонерів (учасників) емітента, що відбулися в 2020 році;
- інформацію про наглядову раду та виконавчий орган емітента.
За результатами перевірки наданої нам інформації, ми не виявили невідповідності інформації, яка буде зазначена 
емітентом в підпунктах 1-4 пункту 4 розділу VII додатка 38 до Положення №2826, наявним у емітента документам. 
Ми розглянули документи, на підставі яких емітентом буде зазначена інформація в підпунктах 5-9 пункту 4 розділу 
VII додатка 38 до Положення №2826, і висловлюємо нашу думку щодо цієї інформації. 
Наша перевірка Звіту про корпоративне управління відрізняється від аудиту, який виконується відповідно до 
Міжнародних стандартів аудиту , та є значно меншою за своїм обсягом. Ми вважаємо, що результати перевірки ми 
отримали основу для висловлення нашої думки.
Думка
Звіт з корпоративного управління підготовлено і інформація в ньому розкрита  відповідно до вимог пункту 3 статті 
40` Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  та статті 12" Закону України «Про фінансові послуги та 
державне регулювання  ринків фінансових послуг».  Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і 
управління ризиками емітента, перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 
емітента, дані про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента, - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або 
компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення,  повноваження посадових осіб 
емітента, наведені у Звіті з корпоративного управління, не суперечить інформації, отриманій нами під час аудиту 
фінансової звітності Компанії, і відповідають Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»  

Відповідно вимог ст.14 Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність” стосовно питань, 
зазначених вище, повідомляємо наступне:

Основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності, що провів аудит, та інши відомості

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ 
СЕРВІС ГРУП”

Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вул.Івана Франко, буд.42б, офіс 203

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під № 
2738

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту  - 
Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ»  

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності – 23.12.2020р.

Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень – з 23.12.2020 по 
16.04.2021. Раніше послуги з аудиту не надавалися
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Звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом Наглядової Раді та Аудиторському комітету 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
 
Аудитори не надають послуг, заборонених законодавством, ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 
«УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  

Партнер з аудиту та ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» є незалежними від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  

Нами не надавалися інші послуги ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-
СТРАХОВА КОМПАНІЯ»  або контрольованим нею суб’єктам господарювання крім тих, результат щодо яких 
описані у цьому звіті

Аудиторські оцінки

З метою виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів і на рівні тверджень за класами 
операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття інформації аудитор  визначив ризики шляхом отримання 
розуміння Компанії і її середовища, у тому числі відповідних функцій контролю, пов'язаних з ризиками, а також 
шляхом розгляду класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації у фінансових звітах. Нами з'ясовано, 
чи можуть виявлені ризики вплинути та яким  чином на твердження (показники фінансової звітності), вивчена 
значущість ризиків, а відтак їх здатність призвести до суттєвих викривлень у фінансових звітах та вірогідність 
суттєвих викривлень у фінансових звітах, спричинених ризиками.
Для врегулювання ризиків аудитором були розроблені та виконані певні аудиторські процедури для надання достатніх
 та відповідних аудиторських доказів, щоби бути в змозі формулювати обґрунтовані висновки, на яких базуватиметься
 аудиторська думка. Вибір процедур залежив від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
окремої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Нами розроблені й виконані процедури по суті для 
кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття інформації,  у тому числі процедури зовнішнього 
підтвердження.
У зв’язку з існуванням невід’ємних обмежень внутрішнього контролю,  аудиторами визначено, що поєднання 
аналітичних процедур по суті та тестів деталей є найбільш чутливим до оцінених ризиків.
Ми також зробили оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних 
управлінським персоналом, та оцінку загального подання окремої фінансової звітності та встановили зазначене вище.
За результатами виконаних процедур на прі кінці аудиту ми дійшли до висновку, що не має статей фінансової 
звітності , які здатні до великого ризику суттєвого викривлення інформації, зокрема внаслідок шахрайства.
Інформація щодо результативності аудиту в частині виявлення суттєвих порушень вказана у розділі «Звіт із аудиту 
фінансової звітності» нашого звіту. Порушень, пов’язаних із шахрайством, не виявлено.

Обсяг аудиту:

Обсяг аудиту в разумінні МСА означає процедури аудиту, що за даних обставин на основі судження аудитора та МСА
 вважаються необхідними для досягнення мети аудиту.
Аудитор отримав аудиторські докази для формулювання обґрунтованих висновків, на яких базується аудиторська 
думка, виконуючи аудиторські процедури з метою:
а) отримання розуміння про суб’єкт господарювання та його середовище, включаючи його систему внутрішнього 
контролю, для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів та тверджень (процедури оцінки 
ризиків);
б) перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні та виправленні суттєвих 
викривлень на рівні тверджень (тести контролю);
в) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень (процедури по суті, які складаються з перевірки докладної 
інформації про класи операцій, залишки на рахунках та розкриття інформації і аналітичні процедури по суті).
Аудитор виконав наступні аудиторські процедури:
- Перевірка записів та документів.
- Перевірка матеріальних активів.
- Спостереження.
- Запити.
- Перерахування.
- Повторне виконання.
- Аналітичні процедури.

Властиві обмеження аудиту:

Аудитор, що проводить аудит відповідно до МСА, отримує обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти в 
цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Концепція обґрунтованої впевненості 
пов’язана з накопиченням аудиторських доказів, потрібних аудиторові для висновку про відсутність суттєвих 
викривлень у фінансових звітах, розглянутих в цілому. Обґрунтована впевненість стосується всього процесу аудиту.
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Аудитор не може отримати абсолютну впевненість, оскільки існують обмеження, властиві аудиторській перевірці, які 
впливають на можливості аудитора виявити суттєві викривлення. Це є наслідком дії таких чинників, як:

 використання тестування;
 обмеження, властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю (наприклад, можливість 

нехтування ним  керівництва або змови);
 більшість аудиторських доказів є радше переконливим ніж остаточними.

Крім того, робота, що її виконує аудитор для формування думки, базується на його судженнях, зокрема, про:
а) збирання аудиторських доказів (наприклад, під час визначення характеру, часу та обсягу аудиторських процедур);
б) формування висновків на основі зібраних доказів (наприклад, визначення обґрунтованості оцінок, зроблених 
управлінським персоналом під час складання фінансових звітів).
Крім того, на переконливість доказів, доступних для формування висновків про конкретні твердження (наприклад, 
операції між зв’язаними сторонами), можуть впливати інші обмеження. Для таких випадків у деяких МСА визначено 
спеціальні аудиторські процедури, що дають достатні аудиторські докази за відсутності:
а) незвичайних обставин, які збільшують ризик суттєвих викривлень за межі звичайно очікуваного, або
б) будь-якої ознаки наявності суттєвих викривлень.
Відповідно, внаслідок наведених вище чинників, аудиторська перевірка не є гарантією того, що фінансові звіти не 
містять суттєвого викривлення, оскільки отримати абсолютну впевненість неможливо. Крім цього, аудиторський 
висновок не гарантує майбутньої життєздатності суб’єкта господарювання, ні ефективності, ані результативності 
ведення справ суб’єкта господарювання управлінським персоналом.
Властиві обмеження аудиту створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансових звітів не 
будуть виявлені, навіть при належному плануванні і здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує 
виявлення всіх суттєвих викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві 
внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є радше переконливими, ніж 
остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише обґрунтовану впевненість, що суттєвість викривлення у 
фінансових звітах будуть виявлені. 
Ризик не виявлення суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, є вищим за ризик не виявлення суттєвих 
викривлень, спричинених помилкою, оскільки для шахрайства можуть використовуватися досить складні й ретельно 
організовані схеми приховування, такі як підробка, навмисний пропуск операцій або неправильне тлумачення 
інформації аудитору. Виявити такі спроби приховування може бути ще складніше, якщо вони супроводжуються 
змовою. Змова може змусити аудитора повірити, що докази є переконливими, тоді як насправді вони є хибними.
Ризик не виявлення аудитором суттєвих викривлень унаслідок шахрайства управлінського персоналу є вищий, ніж у 
наслідок шахрайства працівників. Оскільки управлінський персонал займає посади, які дають їм можливість діяти в 
супереч формально встановленим процедурам контролю. Певні рівні управлінського персоналу можуть 
користуватися своїм становищем, яке дає їм змогу обходити процедури контролю, створені, щоб запобігти 
неаналогічним шахрайствам з боку інших працівників. Користуючись своїм становищем на підприємстві, 
управлінський персонал має змогу спонукати працівників здійснювати певної дії або може вимагати від них допомоги
 у скоєні шахрайств, не повідомляючи працівникам про це.
Таким чином, аудиторська думка щодо фінансових звітів базується на принципі обґрунтованої впевненості. Отже, 
аудитор не гарантує, що аудит виявить суттєві викривлення від шахрайства або від помилки. Тому, якщо в 
майбутньому виявлять суттєві викривлення фінансових звітів у результаті шахрайства або помилки, то це само по собі
 не свідчить про: неотримання аудитором обґрунтованої впевненості; належне планування, виконання чи судження; 
відсутність професійної компетентності та належної уваги; невідповідність МСА.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Юлія Володимирівна Марченко

  Директор  ТОВ “АФ “АУДИТ СЕРВІС ГРУП”          Юлія Володимирівна Марченко
незалежний аудитор

01030, м.Київ, вул.Івана Франко,
 буд.42б, офіс 203

16 квітня 2021р
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 
та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень 
внаслідок шахрайства або помилки.  
Річна фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", містить достовірне та об’єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента.
Звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про розвиток і здійснення 
господарської діяльності і стан емітента.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності приватного акціонерного товариства „Українська військово-страхова компанія» 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, 
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал 
або планує ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
Виконавчий орган Товариства  на чолі з головою правління та головний бухгалтер відповідають 
за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за складання 
фінансової звітності.
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення (Повідомлення 

про інформацію) у 
загальнодоступній 

інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 

або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені учасників

 фондового ринку

Вид інформації

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

1 2 3
16.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 

вчинення значних правочинів

28.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Поле "Дата оприлюднення Повідомлення..." не зазначається ПрАТ у разі якщо щодо цінних паперів товариства не здійснювалася публічна пропозиція
 (ст.39 п.4 ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок")
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