Титульний аркуш
28.10.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 531
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

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)
Голова правління

Ткачов В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
31304718
4. Місцезнаходження
вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 230 48 13, (044) 230 48 13
6. Адреса електронної пошти
vsk@vsk.com.ua
7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
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 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

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію
розміщено на власному вебсайті учасника фондового
ринку

3 кв. 2021
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http://vsk.com.ua
28.10.2021
(URL-адреса сторінки)

31304718

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

X

3. Інформація про посадових осіб емітента.

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.
5. Відомості про цінні папери емітента:
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.
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.

X

7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість.
10. 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 та
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.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.

X

12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. 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).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
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X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
24. Проміжний звіт керівництва.

X

25. Твердження щодо проміжної інформації.

X

26. Примітки.

X

Не заповнено: «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)», «Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)», оскільки
товариство інших цінних паперів крім акцій не випускало.
Не заповнено: «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», оскільки такі правочини протягом звітного кварталу загальними зборами не затверджувались.
Значні правочини, вчинені у звітному періоді, з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його
вчинення, відсутні.
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.
Не заповнені розділи «Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції », «Інформація про
собівартість реалізованої продукції», не подається у зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
за класифікатором видів економічної діяльності.
Проміжна фінансова звітність не перевірялась аудитором (аудиторською фірмою), тому емітент не надає висновок
про огляд проміжної фінансової звітності.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

2. Дата проведення державної реєстрації
29.01.2001
3. Територія (область)
м. Київ
4. Статутний капітал (грн)
13039995,60
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
29
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
65.12
Інші види страхування, крім страхування життя
9. Органи управління підприємства: Вищий орган управління – загальні збори акціонерів
(Згідно реєстру власників іменних цінних паперів ПРАТ "УВСК").
Виконавчий орган – Голова правління Ткачов Володимир Васильович, Перший Заступник
Голови
правління Маньковський Анатолій Олександрович, Член правління Кондратьєва Людмила
Анатоліївна.
Наглядова рада - Голова Наглядової ради Кукін Андрій Федорович, Члени Наглядової ради:
Михайліченко Григорій Миколайович, Ткачов Сергій Володимирович
Ревізор- Абрінова Анна Миколаївна
10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник
Ідентифікаційний
код
Місцезнаходження, якщо засновник –
– фізична особа; найменування, якщо
юридичної особи,
юридична особа
засновник – юридична особа
якщо засновник –
юридична особа
Кукіна Олена Миколаївна

д/н

д/н

Михайліченко Григорій Миколайович

д/н

д/н

Ткачов Володимир Васильович

д/н

д/н
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Засновники: Якщо кількість фізичних осіб засновників емітента перевищує двадцять,
зазначається загальна кількість фізичних осіб:

0

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
300346
3) IBAN
UA45300346 0000026501015097002
4) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬФА-БАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
300346
6) IBAN
UA45300346 0000026501015097002
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IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачі
видав ліцензію

1
2
Добровільне страхування АВ№528831
цивільної
відповідальності
власників наземного
транспорту (включаючи
відповідальність
перевізника)

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528839
майна

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528838
вантажів та багажу
(вантажобагажу)

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

Дата
закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)
5

1
2
Добровільне страхування АВ№528834
відповідальності перед
третіми особами

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528833
відповідальності
власників повітряного
транспорту

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528832
фінансових ризиків

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

5

1
2
Добровільне страхування АВ№528843
від нещасних випадків

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528842
здоров`я на випадок
хвороби

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528841
від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

5

1
2
Добровільне страхування АВ№528837
наземного транспорту
(крім залізничного)

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528840
медичних витрат

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528835
кредитів

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

5

1
2
Добровільне страхування АВ№528829
відповідальності
власників водного
транспорту (включаючи
відповідальність
перевізника)

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Добровільне страхування АВ№528830
водного транспорту
(морського внутрішнього
та інших видів водного
транспорту)

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Обов’язкове авіаційне
страхування цивільної
авіації

АВ№528828

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

5

1
2
Обов’язкове особисте
АВ№528822
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)
Опис: термін дії ліцензії безстроковий

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Обов’язкове особисте
АВ№528827
страхування від нещасних
випадків на транспорті

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Обов’язкове страхування АВ№528825
відповідальності суб`єктів
перевезення небезпечних
вантажів на випадок
настання негативних
наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.05.2010 Держфінпослуг

5

1
2
Обов’язкове страхування АВ№528823
цивільної
відповідальності суб`єктів
господарювання за
шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та
аваріями на об`єктах
підвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечні
об`єкти

3
4
13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Обов’язкове страхування АВ№528826
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
Опис: термін дії ліцензії безстроковий

13.05.2010 Держфінпослуг

Добровільне страхування АВ№528836
повітряного транспорту

13.05.2010 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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5

1
2
Добровільне медичне
АВ№594196
страхування (безперервне
страхування здоров`я)

3
4
15.12.2011 Держфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Обов’язкове страхування б/н
цивільної
відповідальності суб`єктів
господарювання за
шкоду, яку може бути
заподіяно довкіллю або
здоров`ю людей під час
зберігання та
застосування пестицидів і
агрохімікатів

13.04.2018 Нацкомфінпослуг

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
Обов’язкове страхування б/н
цивільно-правової
відповідальності
приватного нотаріуса

Опис: термін дії ліцензії безстроковий
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13.04.2018 Нацкомфінпослуг

5

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада.

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ткачов Володимир Васильович
3. Рік народження. 1946
4. Освіта.
Вища, Військова командна академія протиповітряної оборони
5. Стаж роботи (років).
55
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УВСК", 31304718, Голова правління
7. 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 №33 від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та
посадові злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Голова Правління, ПРАТ
"УВСК". Посадова особа працює в Корпорації „Науково-виробниче об'єднання “НЕБО
УКРАЇНИ” та займає посаду Голови Наглядової Ради. Згоду на розкриття паспортних даних
особа не надавала
1. Посада.

Перший Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Маньковський Анатолій Олександрович
3. Рік народження. 1956
4. Освіта.
Вища, Львівський національний університет
5. Стаж роботи (років).
51
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УВСК", 31304718, Перший Заступник Голови Правління
7. 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 №33 від 28.03.2019р. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини посадова особа емітента не має. Попередні посади: Перший Заступник Голови
Правління. Згоду на розкриття паспортних даних особа не надавала. Посадова особа не працює та
не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кондратьєва Людмила Анатоліївна
3. Рік народження. 1962
4. Освіта.
Вища, Одеський державний університет імені І.І. Мечникова
5. Стаж роботи (років).
44
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УВСК", 31304718, Головний бухгалтер
7. 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
1. Посада.

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кукін Андрій Федорович
3. Рік народження. 1957
4. Освіта.
Вища, Київське вище загальновійськове училище ім. М.В. Фрунзе
5. Стаж роботи (років).
45
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ «УВСК», 31304718, Голова Наглядової ради
7. 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.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Михайліченко Григорій Миколайович
3. Рік народження. 1940
4. Освіта.
Вища, Уссурійське військове автомобільне командне училище
5. Стаж роботи (років).
63
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УВСК", 31304718, Член Наглядової ради
7. 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
звітний період 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.
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ткачов Сергій Володимирович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта.
Вища
5. Стаж роботи (років).
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ «УВСК», 31304718, Член Наглядової Ради
7. 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. Загальний стаж роботи (років) - 20. Попередні посади: ПРАТ «УВСК», Член
Наглядової Ради. Посадова особа працює у Товаристві з обмеженю відповідальністю
"Агропромисловий комплекс "Центральний", та займає посаду Директора. Член Наглядової
ради Ткачов Сергій Володимирович є представником акціонерів Кукіної О.М., Ткачова В.В. Згоду
на розкриття паспортних даних особа не надавала.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Ревізор акціонерного товариства

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Абрінова Анна Миколаївна
3. Рік народження. 1983
4. Освіта.
Вища. Національний Авіаційний Університет
5. Стаж роботи (років).
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УВСК", 31304718, Директор Департаменту страхування
7. Опис: Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства,
Положенням про Ревізора Товариства. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій
особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб не було.
Переобрано на посаду згідно рішення заочних загальних зборів акціонерів від 19.10.2018р.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. Згоду на
розкриття паспортних даних особа не надавала.
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VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов‘язань

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис.грн)
0

Відсоток за користування коштами
(відсоток річних)
X

Дата
погашення

Кредити банку
X
X
у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами
X
0
X
X
у тому числі:
X
0
X
X
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
X
0
X
X
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
X
0
X
X
власним випуском):
за векселями (усього):
X
0
X
X
за іншими цінними паперами (у тому числі
X
0
X
X
за похідними цінними паперами) (за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
X
0
X
X
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
X
704
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов'язання та забезпечення
X
7230
X
X
Усього зобов'язань та забезпечень
X
7934
X
X
Опис: Товариство не одержувало кредитiв, вiдсутнi зобов'язання за цiнними паперами. В "Інші зобов'язання"
входять 309 тис. грн. . поточні забезпечення, 9 тис. грн. поточна заборгованість з отриманих авансів, поточна
заборгованість за страховою діяльністю 6641 тис. грн., за розрахунками з оплати праці -119 тис. грн., за
розрахунками зі страхування - 30 тис. грн. , інші поточні зобов'язання 122 тис. грн., страхові резерви - 27329 тис.
грн.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
Міжнародреєстрації свідоцтва про що зареєстрував випуск ний ідентифівипуску реєстрацію
каційний
випуску
номер
1
2
3
4
04.09.2018 67/1/2018

Національна комісія з цінних UA4000067672
паперів та фондового ринку

Тип цінного
папера

Форма
існування та
форма випуску

5

6

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

Номінальна
вартість
(грн)
7
8109,45

Кількість
Загальна
Частка у
акцій (шт.) номінальна статутному
вартість
капіталі (у
(грн)
відсотках)
8
9
10
1608

13039995,60

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.
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VIIІ. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування

Акціонерне товариство «Укртелеком»

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 21560766
4. Місцезнаходження
Україна, 01601, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка,
буд. 18
5. Опис: ПРАТ «УВСК» має частку в статутному капіталі АТ «Укртелеком» 0,0002% (45 461,
загальна номінальна вартість 11 365,25
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1. 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

Найменування органу, що
зареєстрував випуск

1

2

04.09.2018 Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку

Вид цінних паперів Міжнародний
ідентифікаційний номер
3
4
Акція проста
бездокументарна
іменна

Опис: Обмеження щодо обігу цінних паперів відсутні

2021 р.

© SMA
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UA4000067672 д/н

Найменування органу, що
наклав обмеження

Характеристика обмеження

Строк обмеження

5

6

7

д/н

д/н

2. 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
Номер свідоцтва Міжнародний Кількість акцій
Загальна
Загальна кількість Кількість голосуючих Кількість голосуючих
реєстрації про реєстрацію ідентифікаційний
номінальна
голосуючих акцій акцій, права голосу за акцій, права голосу за
випуску
випуску
номер
у випуску (шт.) вартість (грн)
(шт.)
якими обмежено (шт.) якими за результатами
обмеження таких прав
передано іншій особі
(шт.)
1
2
3
04.09.2018 67/1/2018
UA4000067672
Опис: Обмеження за голосуючими акціями відсутні
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4
1608

5
13039995,60

6

7
1608

8
0

0

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021.10.01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Територія
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ

за ЄДРПОУ

31304718

за КОАТУУ

8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Акціонерне товариство

230

65.12
Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя
за КВЕД
діяльності
Середня кількість працівників
29
Адреса,
вул.Григорія Андрющенка, 4 (Літера Б), м.Київ, 01135, (044) 230 48 13
телефон
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)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2021 р.
Актив

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість інвестиційної нерухомості
знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість довгострокових біологічних активів
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
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Форма № 1
Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

Код за ДКУД 1801001
На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

385
385
0
82
38296
50236
11940
0
0
0
0
0
0

385
385
0
82
37196
49211
12015
0
0
0
0
0
0

1030
1035
1040
1045
1050
1060
1065
1090
1095

0
11
4674
0
0
0
0
0
43448

0
11
0
0
0
0
0
0
37674

1
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
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
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Баланс
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2

3

4

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120
1125

145
145
0
0
0
0
0
0
16566

98
98
0
0
0
0
0
0
9171

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180
1181

145
0
0
34
0
106
0
7591
1
7590
0
10786
0

1814
0
0
27
0
4901
0
6357
2
6355
49
19373
0

1182
1183
1184
1190
1195
1200

4779
6007
0
0
35373
0

4779
14594
0
0
41790
0

1300

78821

79464

Пасив

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом III
3 кв. 2021
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Код На початок
рядка звітного
періоду
2
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
13040
13040
1401
0
0
1405
34003
33877
1410
0
0
1411
0
0
1412
0
0
1415
2703
2703
1420
(3576)
(5419)
1425 (
0
0
) (
1430 (
0
0
) (
1435
0
0
1495
46170
44201
1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531

0
0
0
0
0
0
0
0
17584
0

0
0
0
0
0
0
0
0
27329
0

1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

7727
9857
0
0
0
0
17584

7481
19848
0
0
0
0
27329

1600
1605
1610

0
0
0

0
0
0

1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
819
0
0
5
107
0
0
13833
297
0
0
6
15067

0
704
0
30
119
9
0
0
6641
309
0
0
122
7934

)
)

1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: Дані відсутні
Керівник

Ткачов В.В.

Головний бухгалтер

Кондратьєва Л.А.
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2
1700

3
0

4
0

1800
1900

0
78821

0
79464

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

КОДИ
2021.10.01

Дата (рік, місяць, число)

31304718

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 9 місяців 2021 року
Стаття

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
За звітний
За
рядка
період
аналогічний
період
попереднього
року

1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою
вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
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2
2000
2010
2011
2012
2013
2014
2050
2070
2090
2095
2105
2110
2111
2112
2120
2121

(
(

(

3
0
8191
17891
8296
9991
8587
1286
515
6390
0
0
246
246
0
852
0

) (
) (

) (

4
0
5814
20714
14677
3418
3195
1520
469
3825
0
0
(2662)
(432)
(2230)
1814
0

)
)

)

2122

0

0

2123
2130
2150
2180
2181

(
(
(
(

0
7673
831
425
0

0
5384
2443
1532
0

)
)
)
)

2182

(

0

0

)

2190

)
)
)
)

(
(
(
(

)(

0

2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275
2290

(

2295

(

(
(
(

1441
0
0
137
0
0
0
39
0
0
1343

0
)(

) (
) (
) (

) (

6382
0
0
7000
0
0
0
6702
0
0

)

6084

)

)
)
)

Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

2300
2305
2350
2355

(626)
0
0
(

1969

(1129)
0
0
) (

7213

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2
2400
2405
2410
2415
2445
2450
2455
2460
2465

3
0
0
0
0
126
126
0
126
(1843)

4
10653
0
0
0
0
10653
0
10653
3440

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3
293
2185
413
1063
4975
8929

4
398
2331
420
675
5535
9359

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
Код
За звітний
рядка
період

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610
2615
2650

Примітки: Дані відсутні
Керівник

Ткачов В.В.

Головний бухгалтер

Кондратьєва Л.А.

3 кв. 2021
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3
1608
1608
(1224,5)
(1224,5)
0

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
1608
1608
(4485,7)
(4485,7)
0

)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.10.01
31304718

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 місяців 2021 року
Форма № 3
Стаття
1
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 замовників
Надходження від повернення авансів
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
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов’язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші надходження
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Код за ДКУД 1801004

Код
рядка
2

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

3

4

3000

0

0

3005
3006
3010
3011
3015
3020
3025

0
0
0
0
17
0
267

0
0
0
0
132
89
526

3035
3040
3045
3050
3055
3095
3100 (

0
0
0
26312
0
709
870

0
451
0
24303
0
6
0

3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

2793
772
1506
823
0
683
3488
0
0
17287
0
1921
(1332)
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(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)(
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(
(

3887
1034
1220
0
0
1220
1318
0
0
16932
0
2821
(1705)

3200

0

0

3205
3215

137
0

7000
0

3220
3225
3230
3235

0
0
0
0

0
0
0
0

3250

0

0

)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

1
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
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
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

2
3255 (

3
0

)(

4
0

)

3260
3270
3275
3280

(
(
(
(

39
0
0
0

)
)
)
)

43
0
0
0

)
)
)
)

3290 (
3295

0
98

)(

0
6957

)

3300

0

0

3305
3310
3340
3345 (

0
0
0
0

)(

0
0
0
0

)

3350
3355
3360
3365
3370
3375

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
0
0
0
0

)
)
)
)
)
)

0
0
5252
2339
0
7591

)

(
(
(
(
(
(

3390 (
3395
3400
3405
3410
3415
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Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2021.10.01
31304718

Звіт про власний капітал
за 9 місяців 2021 року
Форма № 4
Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний
період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
3 кв. 2021
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Код
рядка

Зареєстрований
(пайовий)
капітал

2
4000
4005

3
13040
0

4
34003
0

5
0
0

4010
4090
4095
4100

0
0
13040
0

0
0
34003
0

4110
4111
4112
4113
4114

0
0
0
0
0

4116
4200

Код за ДКУД 1801005

Капітал у
Додатко- Резервний
дооцінках вий капітал капітал

Нерозподілений
прибуток
(непокритий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

6
2703
0

7
(3576)
0

8
0
0

9
0
0

10
46170
0

0
0
0
0

0
0
2703
0

0
0
(3576)
(1969)

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
46170
(1969)

(126)
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

126
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0

(126)
0

0
0

0
0

126
0

0
0

0
0

0
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210
4215

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4220

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

10
0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245
4260

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4265
4270
4275
4280
4290
4291

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

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4295
4300

0
13040

(126)
33877

0
0

0
2703

(1843)
(5419)

0
0

0
0

(1969)
44201
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
за Міжнародними стандартами фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства «Українська військово-страхова компанія»
за 9 місяців 2021 року
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.
Від діяльності за КВЕД - 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя .
Організаційно - правова форма компанії – 230 Акціонерне товариство.
Форма власності - приватна.
Сформовано Статутного капіталу станом на 30.09.2021 року - 13040 тис. грн. Випущено акцій
простих іменних 1608 штук.
Форма існування - без документарна.
Свідоцтво про реєстрацію випуски акцій Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку №67/1/2018 від 04 вересня 2018 року.
Станом на 30.06.2021 року ПРАТ «УВСК» 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.
Мета провадження діяльності компанії – одержання прибутку шляхом здійснення страхової
діяльності.
Середня кількість працівників протягом звітного періоду – 29 осіб.
Фінансова звітність компанії затверджена Протоколом Наглядової Ради № 07/10/2021 від
21 жовтня 2021 року.
Основа підготовки фінансової звітності.
Заява про відповідальність - Цю фінансову звітність було підготовлено у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності та подано у відповідності до вимог Національного
положення (стандарту) бухгалтерського обліку, прийнятого Міністерством фінансів України
згідно з Наказом №73 від 07 лютого 2013 року.
Компанія подає свій звіт про фінансовий стан у порядку очікуваних термінів погашення
відповідних статей (оборотні, необоротні).
Застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі – Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що
2021 р.
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Компанія є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у
найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати
господарську діяльність Компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним,
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати
підтримку Компанії.
Відповідним за стан фінансово-господарської діяльності Товариства за 9 місяців 2021 року були
:
Голова Правління – Ткачов Володимир Васильович – весь період з 11.03.2002 р. по теперішній
час
Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна – весь період з 29.01.2001р. по
теперішній час.
1.Посадові особи Товариства.
Члени Наглядової ради:
- Голова Наглядової Ради Кукін Андрій Федорович (обраний Головою Наглядової Ради згідно
Протоколу Загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020р. терміном з 02.10.2020 р. по
02.10.2023 р. 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 з 02.10.2020р.
по 02.10.2023р. та укладеного контракту від 28.09.2020 р. на платній основі).
- Член Наглядової ради Ткачов Сергій Володимирович (обраний Членом Наглядової Ради
згідно Протоколу Загальних зборів акціонерів № 35 від 28.09.2020 р. терміном з 02.10.2020р. по
02.10.2023р. 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 9 місяців 2021 року органами державної влади до членів
Наглядової Ради та виконавчого органу немає.
Факторів ризику, що впливали би на діяльність фінансової установи протягом 9 місяців 2021
року немає.
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 01.06.2002р. та додатку № 6 від 28.03.2019р. на платній основі).
- Перший Заступник Голови Правління Маньковський Анатолій Олександрович (обраний Членом
правління згідно Протоколу Загальних Зборів №33 від 28.03.2019р. та укладеного контракту від
02.05.2018р. та додатку терміном на 3 роки платній основі).
- Головний бухгалтер Кондратьєва Людмила Анатоліївна (обраний Членом правління згідно
Протоколу Загальних зборів акціонерів №33 від 28.03.2019р. та укладеного контракту від
2021 р.
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31.03.2016р. та додатку терміном на 3 роки на платній основі)
Ревізор:
Обрано Ревізором Абрінову Анну Миколаївну згідно Протоколу заочних Загальних зборів № 32
від 19.10.2018р. та укладеного цивільно-правового договору на безоплатній основі.
Терміном на три роки.
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 .
У Товаристві немає дочірніх підприємств.
У Товаристві є 2 Філії: у Харкові та Одесі та 4 Представництва: у м. Дніпро, Ужгороді, Ірпені
Київської обл. та м. Львів.
Товариство є членом Ліги страхових організацій України .
Товариство є учасником Корпорації "Науково - виробниче об'єднання "Небо України" згідно
Протоколу Загальних Зборів Учасників № 01/2017 від 21.09.2017 року.

2.Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Облікова політика в компанії регламентується Законодавством України та Наказом від
06.01.2012р. по підприємству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" №3.
До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом 9 місяців 2021 року коригувань та
змін не вносилось.
Функціональна валюта – Цю фінансову звітність було підготовлено в основній валюті
середовища, у якому Компанія проводить свою операційну діяльність, а саме, у національної
валюті України – українській гривні.
Одиниця її виміру – тис. грн. без десяткового знаку.
Операції в іноземних валютах – Операції в іноземних валютах на момент первісного визнання
відображаються у валюті подання звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із
застосуванням курсів обміну валют на дату відповідальної операції. Прибутки та збитки, які
виникають у результаті курсових різниць за такими операціями та у результаті переоцінки
монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті, відображаються у складі прибутку або
збитку за період.
Відповідні курси обміну валют, використані під час підготовки цієї фінансової звітності, були
представлені таким чином:
Станом на 30 вересня
2021 рокуСтаном на 31 грудня
2020 року
Гривна/долар США26,576028,27460
Гривна/Євро30,981034,73960
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Звітний період 9 місяців 2021 року.
З 01.01.2012 року компанія прийняла МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів».
Відомості викладені у розрізі поточних та не поточних (довгострокових) активів та зобов'язань.
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено за історичною собівартістю.
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні та не поточні
відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов'язань
віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати
балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.

2.1 Необоротні активи
Основні засоби та нематеріальні активи:
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання
(експлуатації) складає більше року і вартість якого перевищує 20 000 гривень.
До малоцінних необоротних активів відносяться всі основні засоби, вартість яких дорівнює або
менше 20 000 грн.
Щодо усіх груп та видів основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення
балансової вартості та методів нарахування амортизації.
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на
транспортування, та інші безпосередньо пов'язані витрати. Компанія не визнає в балансовій
вартості об'єктів основних засобів витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти. Такі
витрати визнаються витратами поточного періоду й розподіляються на собівартість продукції.
Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 «Основні засоби».
Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації
основних засобів, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизація основних
засобів нараховується прямолінійним методом. Нарахування амортизації починається з місяця,
наступного за місяцем, у якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного
використання.
Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття
об’єкта основних засобів.
Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів, незалежно від очікуваного строку
використання, нараховується в першому місяці використання об’єкта в розмірі 100 відсотків його
вартості
Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 1 грн.
Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та
нарахованою амортизацією і наведена у табл. 1 (тис. грн.).
Табл. 1
Основні засоби за видами30.09.202131.12.2020
Будівлі, споруди
Первісна вартість43 31543 315
Знос6 6516 339
Остаточна вартість на дату балансу36 66436 976
Машини та обладнання
Первісна вартість470470
Знос345292
Остаточна вартість на дату балансу125178
Транспортні засоби
Первісна вартість4 9996 024
Знос4 6194 922
2021 р.
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Остаточна вартість на дату балансу3801 102
Інструменти, приладдя, інвентар та інші
Первісна вартість400400
Знос373360
Остаточна вартість на дату балансу2740
Інші основні засоби
Первісна вартість2727
Знос2727
Остаточна вартість на дату балансу00
ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО
Первісна вартість49 21150 236
Знос12 01511 940
Остаточна вартість на дату балансу37 19638 296
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Первісна вартість385385
Знос00
Остаточна вартість на дату балансу385385
Незвершені капітальні інвестиції8282
Інші фінансові інвестиції1111
Довгострокова дебіторська заборгованість00
Всього за рядком Балансу 1095 37 67443 448

Протягом 9 місяців 2021 року компанія не проводила придбання основних засобів.
Протягом 9 місяців 2021 року компанія проводила продаж транспортного засобу балансова
вартість якого складала 39 тис. грн. Справедливу вартість транспортного засобу визначено
незалежним оцінювачем згідно Податкового кодексу України.
Витрати, пов’язані з покращенням стану основних засобів (модернізація, добудова, капітальний
ремонт), які призводять до збільшення майбутніх економічних вигід первісно очікуваних від
їхнього використання, додаються до первісної вартості об’єкта основних засобів.
Витрати, які здійснюються для підтримання об’єкта у робочому стані (проведення технічного
огляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первісно визначеної суми майбутніх
економічних вигід від його використання, включаються до складу адміністративних витрат у звіті
про сукупні доходи.
Об’єкт основних засобів або нематеріальних активів припиняє визнаватися після вибуття або
коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження
використання цього активу. Будь який прибуток або збиток, який виникає у результаті вибуття
або списання об’єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначається як різниця між
надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу і визначається у складі прибутку або
збитку.
За станом на 30.09.2021 р. основні засоби, класифіковані як утримувані для продажу відповідно
до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття», немає.
Компанія не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних
зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Компанія не має біологічних активів.

Нематеріальні активи.
Нематеріальним активом компанія визнає ліцензії на проведення страхової діяльності з
невизначеним строком користування. Під час визнання активу компанія не визначила обмеження
2021 р.
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строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх еквівалентів) від
використання таких нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію, що відповідає
вимогам п. 107 МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався.
Обмеження права власності компанії на нематеріальні активи відсутні.
Компанія признає Ліцензії активом з урахуванням принципу обережності.
Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
Інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються як інші фінансові інвестиції на
30.09.2021р. 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 – від продажу необоротних активів за 9 місяців 2021 року
складає 98 тис. грн..
По відношенню до довгострокових фінансових інвестицій, на кожну звітну дату Товариство
здійснює аналіз, на наявність об’єктивних ознак збитків від знецінення та зменшення корисності
активу. Об’єктивні ознаки наявності збитків від знецінення включають значне зниження
справедливої вартості інвестицій нижче їх первісної вартості. Визначення то, що є «значним»
вимагає судження. При визначенні даного судження Компанія оцінює, серед іншого, зміну цін на
акції в попередньому, а також тривалість періоду, протягом якого справедлива вартість
інвестиції була нижче первісної вартості або ступень, в котрій первісна вартість інвестиції
перевищувала їх справедливу вартість.
Товариство немає участі у спільних підприємствах.
Довгострокова дебіторська заборгованість в балансі станом на 30.09.2021р. - відсутня
Відстрочені податкові активи на кінець кварталу відсутні.
2.2Оборотні активи
Поточні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п.
66 МСБО 1 як активи, призначені для використання у діяльності страхування протягом
операційного циклу та не більше 12 місяців з дати балансу.
Запаси.
Запаси станом на 30.09.2021 р. - 98 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 9 місяців 2021 року дооцінки та уцінки запасів не здійснювались.

Дебіторська заборгованість.

2021 р.
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Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на дату балансу оцінювалася за чистою
реалізаційною вартістю. В загальній сумі дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги
безнадійна не обліковується.
Дебіторська заборгованість за послуги страхування по діючим договорам станом на 30.09.2021р.
складає 9 171 тис. грн., зменшилась на 7 395 тис. грн. у порівнянні із значенням на 31.12.2020р.
Простроченої дебіторської заборгованості немає.
Компанія очікує погашення цієї заборгованості протягом 2021 року.
Протягом 9 місяців 2021 р. списання безнадійної дебіторської заборгованості не було.
Сумнівна дебіторської заборгованість станом на 30.09.2021р. - 1 тис. грн..
Резерв сумнівних боргів станом на 30.09.2021р.- 1 тис. грн..
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами станом на 30.09.2021р.
складає 1 814 тис. грн. – аванс по господарським договорам.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів станом на 30.09.2021 року
складає 27 тис. грн. - відсотки по депозитним рахункам в банках.
Інша поточна дебіторська заборгованість складає 4 901 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за векселями відсутня.
Грошові кошти
Грошові кошти та їх еквіваленти, являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і
підлягають незначному ризику змін вартості.
Грошові кошти за станом на 30.09.2021р. 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 27.12.2017 р. № 148.
Грошові кошти у банках і касі компанії в національній валюті станом
на 30.09.2021 р. становлять 6 357 тис. грн., у т.ч.:
- на поточних рахунках - 855 тис. грн.
- на депозитних рахунках – 5 500 тис. грн.
- грошові кошти в касі - 2 тис. грн.
Обмеження права компанії на користування грошовими коштами за 9 місяців 2021 року відсутні.
Витрати майбутніх періодів.
В балансі станом на 30.09.2021р. – 49 тис. грн.
Частка перестраховика у страхових резервах станом на 30.09.2021 року складає 19 373 тис. грн. у
тому числі в:
- резервах збитків або резервах належних виплат - 4 779 тис. грн.
- резервах незароблених премій – 14 594 тис. грн.
2.3 Відомості про власний капітал.
Зареєстрований (пайовий) капітал 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 9 місяців 2021 року Товариство не проводило розподіл прибутку за 2020 рік у зв’язку з
збитковою діяльністю.
Акціонери відповідають за борги перед кредиторами своїми внесками до статутного капіталу.
2021 р.
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Зареєстрований капітал, відображений у Балансі, відповідає розміру статутного капіталу,
зазначеному у Статуті.
У Товаристві за 9 місяців 2021 року чистий фінансовий результат ( збиток ) - 1 969 тис. грн.
Сукупний дохід – 126 тис. грн..
Нерозподілений прибуток станом на 30.09.2021 року складає - 5 419 тис. грн. (ЗБИТОК)
Загальна сума власного капіталу – 44 201 тис. грн.

2.4 . Довгострокові зобов’язання і забезпечення.
Страхові резерви – 27 329 тис. грн. включає в себе :
-Резерв незароблених премій - 19 848 тис. грн. це частки від сум надходжень (нарахувань)
страхових премій що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку дату визначається як сумарне значення
незароблених страхових премій за кожним договором з дотриманням вимог Закону України
«Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України
№ 3104 від 17.12.2004 року п. 5 розділ ІІІ. 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.
Компанія визначає частки перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за кожним
договором на будь-яку дату одночасно з розрахунком технічних резервів
-Резерв збитків - 7 481 тис. грн., тобто величина резерву заявлених, але не сплачених збитків
відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді. Аналітичний облік резерву здійснюється за
видами страхування.
Проведено актуарні розрахунки резервів для оцінювання адекватності резервів. Відповідно до
проведеного аналізу зроблено висновок: страхові резерви, що сформовані компанією на звітну
дату 30.09.2021р. 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 рахунках855855
Банківські вклади5 5005 500
Нерухоме майно36 6642 733
Акції11Права вимоги до перестраховиків19 37319 229
каса22
Всього62 40528 319
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2.5. Поточні зобов’язання і забезпечення.
Зобов'язаннями визнається заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що
виникла внаслідок нарахування заборгованості по перестрахуванню, погашення якої у
майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів компанії та її економічних вигід.
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення
не більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв,
визначених у п. 60 МСБО 1.
Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями відсутня.
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 704 тис. грн.
З 1 січня 2015 року оподаткування страхової діяльності в Україні здійснюється шляхом
нарахування податку на прибуток у розмірі 18% і податку на дохід у розмірі 3% за договорами
страхування від об’єкта оподаткування. При цьому в першому випадку застосовуються загальні
правила, за якими об’єктом оподаткування є прибуток із джерелом походження з України та за її
межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового
результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які
виникають відповідно до положень ПКУ. Для податку на дохід застосовується спеціальне
правило, яким визначається дохід за договорами страхування, визначений згідно з пп. 141.1.2
ПКУ. При цьому нарахований страховиком податок на дохід є різницею, яка зменшує фінансовий
результат до оподаткування такого страховика.
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 9 тис. грн..
Заборгованість з оплати праці - 119 тис. грн.
Заборгованість по розрахункам зі страхування - 30 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю по
перестрахуванню – 6 641 тис. грн. - зменшилась на 7 192 тис. грн. у порівнянні з 31.12.2020 року.
Простроченої кредиторської заборгованості немає.
Поточні забезпечення – 309 тис. грн. (забезпечення відпусток персоналу).
Інші поточні зобов'язання – 122 тис. грн.
Відстрочені податкові зобов'язання відсутні.
Зобов'язання у складі груп вибуття відсутні.
Сума векселів виданих станом на 30.09.2021р. – відсутня.
В цілому валюта балансу підприємства за 9 місяців 2021 року складає 79 464 тис. грн.
3. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Фінансова звітність підприємства складена на підставі даних бухгалтерського обліку, який
ведеться згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від
16 липня 1999 року № 996-ХІV, з урахуванням внесених до нього змін та згідно з затвердженими
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку для забезпечення єдиних (постійних)
принципів, методів та процедур при відображенні поточних операцій в обліку.
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітному періоді включено до складу Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід).
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здійснені.
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Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного
законодавства України.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у "Звіті про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід ) відображається в момент надходження активу або
погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу Товариства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у "Звіті про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)" в момент вибуття активу або збільшення
зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
3.1.Операційна діяльність
Доходи та витрати, пов’язані із страховою діяльністю, визнаються і нараховуються згідно з
МСФЗ 4 «Страхові контракти».
Страхові платежі за договорами страхування визнаються доходом від страхової діяльності в
момент нарахування страхового платежу відповідно умовам набрання чинності договору
незалежно від факту сплати страхового платежу страхувальником в розрізі видів страхування.
Страхові виплати враховуються у складі витрат Компанії в повній сумі в тому звітному періоді, в
якому було прийнято рішення і затверджено страховий акт. Витрати аквізиційні, Компанія визнає
в залежності від фактичної сплати страхових платежів відповідно до умов договору страхування.
Премії, передані у перестрахування – валові перестрахові премії за страховими договорами
визнаються як витрати на дату, коли премії мають бути сплаченими або коли договір набуває
чинності, у залежності від того яка дата настане раніше. Премії включають у себе будь-які
коригування, які виникають у звітному періоді відповідно до договорів перестрахування,
укладених у попередні періоди.
Премії підписані, валова сума страхових премій за 9 місяців 2021 року – 17 891 тис. грн. у тому
числі:
- від страхувальників юридичних осіб – 16 219 тис. грн.
-від страхувальників фізичних осіб – 1 315 тис. грн.
-від перестрахувальників – 357 тис. грн.
Премії, передані у перестрахування - 8 296 тис. грн.
Зміна резерву незароблених премій (валова сума) – 9 991 тис. грн.
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій - 8 587 тис. грн.
Собівартість реалізованої продукції - 1 286 тис. грн.
У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робот, послуг)» відображено Фонд оплати
праці страховиків та витрати на Асистанс.
Чисті понесені збитки за страховими виплатами - 515 тис. грн.
Дохід від зміни інших страхових резервів – 246 тис. грн.
У звітному періоді отримано інших операційних доходів – 852 тис. грн. у тому числі:
- від розміщення коштів на депозитних рахунках – 232 тис. грн.
- від надання послуг оренди – 269 тис. грн.
- від операційної курсової різниці – 347 тис. грн.
- агентська винагорода - 0 тис. грн.
- інші - 4 тис. грн.
Елементи операційних витрат у складі собівартості розшифровані додатковими рядками у звіті.
Усього елементи операційних витрат складають - 8 929 тис. грн. у тому числі :
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням компанії за 9 місяців 2021
року склали 7 673 тис. грн.
Витрати на збут - 831 тис. грн. (агентська та брокерська винагороди)
Інші операційні витрати - 425 тис. грн. (операційна курсова різниця - 375 тис. грн., лікарняні – 4
тис. грн.. інші – 46 тис. грн..)
Фінансовий результат від операційної діяльності за 9 місяців 2021 року (збиток) 1441 тис.
грн.
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Реструктуризація діяльності компанії не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Фінансових витрат за 9 місяців 2021 року немає.
Інші доходи від продажу необоротних активів – 137 тис. грн.
Інші витрати (залишкова вартість необоротних активів) – 39 тис. грн.
Фінансовий результат від іншої діяльності – немає.

Фінансовий результат до оподаткування (збиток) – 1 343 тис. грн.
Податок на прибуток - 626 тис. грн.
Дивіденди за 2020 рік не нараховувались та не сплачувались.
Інші виплати акціонерам не здійснювались.
Чистий фінансовий результат - збиток за 9 місяців 2021 року – 1969 тис. грн.
Іншій сукупний дохід – 126 тис. грн,
Дооцінка необоротних активів – немає.
Загальний сукупний дохід за 9 місяців 2021 року – 1 843 тис. грн.. ЗБИТОК
4. Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів за 9 місяців 2021 року складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом,
згідно з яким розкривається інформація про основні статі надходжень грошових коштів
витрачання грошових коштів. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової діяльності.
Грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності визначаються переважно
основною діяльністю компанії, яка приносить дохід.

4.1.Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку.
Операційна діяльність є основним видом діяльності компанії для отримання доходу.
Сукупні надходження від операційної діяльності за 9 місяців 2021 р. – 27 305 тис. грн.
Сукупні витрати від операційної діяльності - 28 637 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 9 місяців 2021 року
становить - 1 332 тис. грн. (витрати).
Відсутні відомості щодо надходження (вибуття) грошових коштів внаслідок судових
справ.
4.2.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.

Надходжень від реалізації фінансових інвестицій немає.
Надходження від реалізації необоротних активів - 137 тис. грн.
Витрачання на придбання необоротних активів – 39 тис. грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності - 98 тис. грн..
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4.3.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті
отримання коштів (позик), витрачання на викуп власних акцій, надходження від продажу
власник акцій, виплату дивідендів, погашення позик, витрати на сплату відсотків та включає
наступні статті:
Отримання позик - немає
Надходження від продажу власник акцій – немає.
Витрати від продажу власних акцій – немає.
4.4. Чистий рух коштів від фінансової діяльності - відсутній.
4.5. Чистий рух коштів за 9 місяців 2021 року – (1 234) тис. грн.
Залишок коштів станом на 31.12.2020 р. становить - 7 591тис. грн.
Залишок коштів станом на 30.09.2021р. становить - 6 357 тис. грн.
5.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.
Засновниками Товариства є три фізичні особи яким належить 100 % акцій компанії.
Статутний капітал сплачений у сумі 13 040 тис. грн., у повному обсязі що відповідає Статуту.
Капітал у дооцінках на 30.09.2021 р. складає – 33 877 тис. грн.,
Резервний капітал складає - 2 703 тис. грн.
Збиток за 9 місяців 2021 року складає - 1 969 тис. грн.
Іншій сукупний дохід –126 тис. грн.
Нерозподілений прибуток станом на 30.09.2021 р. – ( 5 419) тис. грн. ЗБИТОК
Загальна сума власного капіталу компанії становить на 30.09.2021 р. – 44 201 тис. грн.
Товариство є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у
найближчому майбутньому. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати
господарську діяльність Компанії. На думку керівництва, застосування припущення щодо
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним,
враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів продовжувати надавати
підтримку Компанії.
Товариство 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
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
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6.Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін згідно МСБО 24
Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або
якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу
сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку
відносин, що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється
суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.
Перелік пов’язаних осіб Товариства
Перелік пов’язаних сторінСтатус
Ткачов В.В.
Кукіна О.М.
Михайліченко Г.М.Акціонер

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

Суми операцій по балансових статтях з пов’язаними особами за 9 місяців 2021 року:
ОпераціїТис грн.
Страхові преміїСтрахові виплатиОплата праці 1113
Оренда необоротних активів та їх утримання102
Протягом 9 місяців 2021 року компанія здійснювала операції з пов'язаними сторонами за
звичайними цінами.
Інших операцій з пов'язаними особами не відбувалось.

7.Розкриття інформації по проведенню внутрішнього аудиту та управління ризиками.
Протягом 9 місяців 2021року в Товаристві функціонував Відділ внутрішнього аудиту (контролю)
який має у своєму складі 1 аудитора.
В Товаристві створена система управління ризиками у відповідності до вимог Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Працівник, відповідальний за оцінку ризиків є відповідальним за:
- виявленням, визначенням, оцінкою ризиків;
- збір необхідної інформації для здійснення оцінки ризиків та забезпечення безперервного
контролю за ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризиків;
- надання рекомендацій Правлінню щодо врегулювання ризиків;
- надання звітів Правлінню щодо проведеної роботи, а також щодо розміру капіталу, необхідного
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для покриття неочікуваних збитків і збитків, пов’язаних із ризиками;
- надання пропозицій щодо заходів покращення ефективності системи управління ризиками.

Події після дати балансу

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

Голова Правління

В.В.Ткачов

Головний бухгалтер
д/н
д/н
д/н

Л.А.Кондратьєва
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ХV. Проміжний звіт керівництва
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-СТРАХОВА
КОМПАНІЯ» зареєстроване Шевченкiвською районною у мiстi Києвi Державною адмiнiстрацiєю
29.01.2001 за
№1 074 105 0014 029799.
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 – http://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.
Протягом ІІІ кварталу 2021 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 фiнансовогосподарською 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 ІІІ кварталу 2021 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.
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.
Ключовими завданнями керівництва Товариства є: Обсяг достатніх та якісних активів Зростання
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власного капіталу за рахунок поповнення статутного капіталу та отримання прибутку. Емітент не
укладав деривативів, не вчиняв правочинів щодо похідних цінних паперів, які впливають на
оцінку активів, зобов’язань, фінансовий стан, доходи та витрати. Судових справ у звітному
кварталі не було. Штрафні санкції до емітента у звітному періоді органами державної влади не
застосовувались.
Протягом ІІІ кварталу 2021 року в ПРАТ «УВСК» функціонував Відділ внутрішнього аудиту
(контролю), який має у своєму складі 1 аудитора.
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.
Істотними проблемами, що впливають на діяльність Товариства є фінансово-економічні
проблеми. Серед них інфляційні процеси (підвищення цін на енергоресурси, на товарноматеріальні 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. Крім того існує проблема з мінімальним розміром
власного утримання у зв’язку з незначним розміром статутного капіталу 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. Ризики, драйвери ризиків
1.1.Андеррайтинговий ризик. Ризик недостатності страхових премій і резервів, коливання
частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків.
1.2Катастрофічний ризик
Неточність прогнозів настання надзвичайних катастрофічних подій та оцінок їх наслідків.
1.3Ризик збільшення витрат на обслуговування договорів медичного
Страхування. Непродуманість/непаритетність умов укладених договорів з медичними
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асистуючими компаніями (залежність винагороди від курсу національної валюти і т.д.).
Представлення зайвих послуг у звітах/актах про виконані роботи.
1.4Ризик збільшення частоти і ступеня тяжкості страхових випадків за договорами медичного
страхування. Неточність андеррайтерських оцінок щодо розміру та кількості страхових випадків
за договорами медичного страхування. Надання неправдивих даних про страхові випадки
медичними закладами.
1.5Ризик неточності оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемій за договорами медичного
страхування
2. Ринковий ризик
2.1 Ризик інвестицій в акції. Ризик інвестицій в акції є несуттєвим, оскільки на балансі Компанії
відсутні активи, зобов’язання та фінансові інструменти, що залежать від ринкової вартості акцій.
2.2. Ризик процентної ставки. Вартість активів та зобов’язань. Компанії не залежить від вартості
позикових коштів.
3. Валютний 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.
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.
5. Майновий ризик. Вартість активів та зобов’язань Компанії залежить від коливань цін на
нерухомість, оскільки в балансі Компанії є об’єкти нерухомого майна.
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.
7. Ризик дефолту контрагента/банку. Негативний вплив кон’юнктури фінансового ринку країни.
7.1. 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.
8. Операційний ризик. Недоліки управління, процесів оброблення інформації, проблеми з
контрольованістю процесів, ненадійність технологій, помилки або/та несанкціоновані дії
персоналу та інші об’єктивні причини
9. Ризик учасника фінансової групи. Погіршення фінансового стану учасника/ів фінансової групи
не є ризиком то що ПРАТ "УВСК" не є учасником фінансових груп
Процедура управління ризиками має на увазі систему заходів, дій та процедур, спрямованих на
мінімізацію негативних ризиків настання можливих ризиків для Товариства.
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ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання проміжної
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 проміжної фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Проміжна 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. Проміжний звіт керівництва включає достовірне та об’єктивне подання інформації про
розвиток і здійснення господарської діяльності і стан емітента. При складанні проміжної
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 Головним бухгалтером
відповідають за нагляд за процесом фінансового звітування та є ті самі особи, що відповідають за
складання фінансової звітності.
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