Титульний аркуш
26.04.2019
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

№ 1 ___ _______
(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 ц ін н ^ и ^ ф ^ т |% ф о н д о в о г о ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в М і н і с т ^ ^ ' ^ й ^ ^ ^ ^ ї н и 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Шарай К.В.

Г енеральний директор

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітегііа-рінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

22957885
бульвар Лесі Українки, м. Київ, 01133

044 374 03 27, 044 374 03 27
5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти
ойісе@иііс.ог§
7. Дата та рішення наглядової ради емітента,
, д/н
яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким
затверджено річну інформацію емітента (за
наявності)
8. Найменування, ідентифікаційний Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури
код юридичної особи, країна
фондового ринку України», 21676262, УКРАЇНА,
реєстрації юридичної особи та номер БКУООООІ/АРА
свідоцтва про включення до Реєстру
осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому
ринку, особи, яка здійснює
оприлюднення регульованої
інформації від імені учасника
фондового ринку

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
Повідомлення розміщено на
власному веб-сайті учасника
фондового ринку

НПр://ту\у.Ьи8Іпе88-оЬегІ£.сот/8Пе/сопІепІ/АЬоиї/аЬоиї6
27.04.2019
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності.
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря.
5. Інформація про рейтингове агентство.
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента.
7. Судові справи емітента.
8. Штрафні санкції емітента.
9. Опис бізнесу.
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління;
2) інформація про посадових осіб емітента;
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента;
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв).
11. Звіт керівництва (звіт про управління):
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента;
2) інформація про розвиток емітента;

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції
хеджування;
інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику
грошових потоків;
4) звіт про корпоративне управління:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент;
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;
інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством
вимоги;
інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників);
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3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом,
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

інформація про наглядову раду;

X

інформація про виконавчий орган;

х

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

X

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

X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

X

повноваження посадових осіб емітента.

X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу таУабо
класу належних їм акцій.
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та
обов'язків акціонерів (учасників).
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції
та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;
2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента;
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
3) інформація про зобов'язання емітента;
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
5) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент.
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
26. Інформація вчинення значних правочинів.
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність.
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента
аудитором (аудиторською фірмою).
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації.
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37.

Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними
договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу
іпотечного покриття.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

□ □□□□□□ □□□□

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори таУабо правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.
41. Основні відомості про ФОН.
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.
45. Правила ФОН.
46. Примітки.(до звіту)
Ліцензії на здійснення страхової діяльності:
№ п/п Ліцензія Серія Номер Дата видач іВиди страхування Термін дії ліцензії
У формі добровільного страхування
1. АЕ№ 641755 19.02.2015 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) з 19.02.2015 безстроковий
2. АЕ№ 641759 19.02.2015 Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
з 19.02.2015 безстроковий
3. АЕ№ 641757 19.02.2015 Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами
12 - 1 4 цієї статті) з 19.02.2015 безстроковий
4. АЕ№ 641756 19.02.2015 Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашений
кредиту) з 19.02.2015 безстроковий
5. АЕ№ 641754 19.02.2015 Страхування фінансових ризиків з 19.02.2015 безстроковий
6. АЕ№ 641752 19.02.2015 Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) з 19.02.2015 безстроковий
7. АЕ№ 641753 19.02.2015 Страхування від нещасних випадків з 19.02.2015 безстроковий
8. АЕ№ 641751 19.02.2015 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) з 19.02.2015 безстроковий
У формі обов’язкового страхування:
9. Розп. НКФП № 1039 21.06.2018 Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування з 21.06.2018 безстроковий
10. АЕ№ 641760 19.02.2015 Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів з 19.02.2015 безстроковий
11. АЕ№ 641758 19.02.2015 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті з 19.02.2015 безстроковий
12-Розп. НКФП № 2755 12.11.2015 Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса з
12.11.2015 безстроково
13 .Розп. НКФП № 1197 10.07.2018 Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд) з 10.07.2018р. безстроково
14Розп. НКФП № 2327 27.12.2018 Авіаційне страхування цивільної авіації 3 27.12.2018 безстроково
2018 р.

22957885

Посада корпоративного секретаря не створювалась.
Послугами рейтингового агентства Товариство не користувалось
Філій або інших відокремлених підрозділів ПРАТ "УПСК" не має.
У ПРАТ "УПСК" немає судових справ
ПРАТ "УПСК" не мало ніяких штрафних санкцій
Інформація мфститься у складі звіту
Члени Наглядової ради та ревізор виконують свої обовязки на добровільних засадах, генеральний директор та
головний бухгалтер є штатними працівниками ПРАТ "УПСК" і отримують заробітну плату, а при звільненні
отримують розрахункові за діючим трудовим законодавством.
ПРАТ "УПСК" деривативів не кладало, правочинів щодо похідних цінних паперів не вчиняло.
Для хеджування фінансових ризиків ПРАТ "УПСК" намагається забезпечувати диверсифікацію активів в
низькоризикові відповідно до діючих нормативів Нацкомфінпослуг.
емітент не має цінових ризиків, не користується кредитними коштами тощо
На загальних зборах ПРАТ "УПСК" не існує будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів
ПРАТ "УПСК"має свій Кодекс корпоративного управління, а тому не застосовувало добровільно ніякий інший
ПРАТ "УПСК" не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги
На загальних зборах ПРАТ "УПСК" немає жодного обмеження прав участі та голосування акціонерів.
Товариство не має\ акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір яких стає більшим, меншим або рівним
пороговому значенню пакета акцій
Товариство не має осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій
Товариство не має осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного
товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
Цінні папери ПРАТ "УПСК" (акції прості іменні бездокументарні, в кількості 10 000 000 штук), не мали публічної
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
ПРАТ "УПСК" не випускало облігації
ПРАТ "УПСК" не має інших цінні папери, випущених емітентом;
Товариство не має похідних цінних паперів
5Товариство не випускало боргових цінних паперів та не надавало забезпечення випуску боргових цінних паперів;
ПРАТ "УПСК" не викупало власних акцій протягом звітного періоду.
Товариство не надає Звіт про стан об'єкта нерухомості, оскільки не має емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.
У власності працівників Товариства немає цінних паперів ПРАТ "УПСК"
У власності працівників Товариства немає акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу ПРАТ
"УПСК"
Немає будь-якх обмеженнь щодо обігу цінних паперів ПРАТ "УПСК", в тому числі необхідність отримання від
Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
У Товариства немає інформації 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.
Ддивіденд та інші доходи за цінними паперами ПРАТ "УПСК" не нараховувались та не виплачувались
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: Товариство веде діяльність з інших видів страхування
крім страхування життя
Інформація щодо вартості чистих активів емітента не надається, тому що страхові компанії не розраховують вартість
чистих активів
інформація про зобов'язання емітента не надається, оскільки емітент не має невиконаних зобовязань
інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не надається оскільки емітент неє
виробником продукції
інформація про собівартість реалізованої продукції не надається, оскільки емітент не є виробником продукції
Загальні збори акціонерів щорічно на наступний рік прийма.ть рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів Генеральному директору ПРАТ "УПСК".
Інформація вчинення значних правочинів не надається, оскільки значних правочинів у емітеннта не було
Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не надається, оскільки їх не було
Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини,
існування яких створює заінтересованість не надається оскільки таких осіб та обставин, я к і відповідних правочинів
не було
. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних
паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, оскільки ПРАТ "УПСК" не здійснювало такої

ДІЯЛЬНОСТІ

Інформації про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами Товариства, яка наявна в емітента не
має..
Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють
контроль над емітентом, не надається оскільки таких договорів не було
Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного
періоду не надається оскільки ПРАТ "УПСК" операцій з іпотечними цінними паперами на проводило
Товариство іпотечних облігацій не випускало.
Товариство іпотечних облігацій не випускало і не може надати інформацію про склад, структуру і розмір їх покриття
інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям не надається оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало
інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду, не надається оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало
інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до
складу іпотечного покриття не надається оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало
відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на
кінець звітного періоду не надаються оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало
відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне
покриття станом на кінець звітного року не надаються оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало
. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами
(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття не
надається оскільки Товариство іпотечних облігацій не випускало та покриття не забезпечувало
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів не надається оскільки Товариство іпотечних сертифікатів не
випускало
Інформація щодо реєстру іпотечних активів не надається оскільки товариство їх не має
Основні відомості про ФОН оскіль ПРАТ "УПСК" їх не створювало
Інформація про випуски сертифікатів ФОН не надаються оскільки Товариство їх не випускало
. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН оскільки Товариство не створювало ФОН та випускало
сертифікати ФОН
Розрахунок вартості чистих активів ФОН не надається оскіль Товариство нне створювало ФОН
. Правила ФОН не надаються оскільки ПРАТ "УПСК" не створювало ФОН
Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) не надається окільки таких
немає. ПРАТ "УПСК не випускало процентні облігації, жодних похідних цінних паперів,а також іншх цінних паперів(
емісія яких підлягає реєстрації), іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН. Товариство не
викупало власних акцій протягом звітного періоду.Товариство не має зобов'язань за жодним кредитом.Товариство на
випускало облігацій і не має зобов'язань за облігаціями. Товариство не має зобов’язань за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права. Товариство не має зобов'язань за іпотечними цінними паперами Товариство не має зобов'язань
за сертифікатами ФОН Товариство не має зобов'язань за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними
цінними паперами) ПРАТ «УПСК» не мало іпотечних цінних паперів протягом року і не має відомостей щодо
особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом року
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III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

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

А01 № 603247
04.12.1995

3. Дата проведення державної реєстрації
4. Територія (область)

м. Київ
50000000,00

5. Статутний капітал (грн)
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
належать державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії

0
0

8. Середня кількість працівників (осіб)
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності

4

Код за КВЕД

Інші види страхування, крім страхування життя

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

65.12

Інші види страхування, крім страхування життя

65.12

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

351005

3) поточний рахунок

26503200929302

4) найменування банку (філії, відділення банку), д/в
який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

д/в
д/н

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:
1) найменування

ЛОЦИЯ.

2) організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

3) ідентифікаційний код юридичної особи 24546092
4) місцезнаходження

м. Київ

5) опис: Корпоративін права ПРАТ"УПСК" складають 77% в статутному капіталі ТОВ "ЛОЦИЯ."

>
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18. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів не було
Інформація про чисельність працівників
Протягом року працювало 6 працівників, середньооблікова кількість працівників за 2018 рік -4 працівника
Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств
ПРАТ "УПСК" не належить до будь-яких обєднань підприємств
Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями,
підприємствами, установами
Товариство не веде спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, установами
Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб
пропозицій щодо реорганізації з боку третії осіб не надходило
Опис обраної облікової політики
Облікова політика товариства розкривається у примітках до фінансової звітності, складеної
відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент
надання послуг зі страхування відповідно до отриманих ліцензій. Відповідно до ст.2 Закону України "Про
страхування" предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування,
перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням. Крім того виконання зазначених видів діяльності у вигляді надання послуг для інших
страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод, надання послуг (виконання робіт), якщо це
безпосередньо пов’язано із зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення
власних господарських потреб страховика.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років
Значних правочинів, повязаних з придбанням або відчуженням активів за останні 5 років Компанія не
проводила.
Інформація про основні засоби емітента
Інформація про основні засоби наведена в примітках до річної звітності за 2018 рік
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента
основними факторами під впливом яких функціонує ринок страхування в Україні є: продовження
військового конфлікту в країні; обмеження платоспроможного попиту з боку кінцевих споживачів послуг
через зниження рівня доходів населення і суб’єктів господарювання; девальвація національної валюти;
втрата депозитів окремих страховиків внаслідок ліквідації значної кількості банківських установ;
зниження ліквідності фондового ринку тощо.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента
Фінансування діяльності здійснювалося за рахунок власних коштів, отриманих від продажу страхових
послуг. Основна господарська діяльність Товариства зосереджена на території України. Законодавство,
що впливає на діяльність товариства в Україні, схильне до частих змін. Внаслідок цього активи і
діяльність Товариства можуть бути схильні до ризику у разі негативних змін у політичному і діловому
середовищі.
Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)
Компанія не має укладених, але не виконаних договорів
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік
Нарощувати клієнтську базу, продовжувати надавати якісні послуги, вчасно і в повному обсязі виконувати
свої зобов'язання, розширювати спектр страхових послуг.

22957885

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок
д/в
Інша інформація
д/н

IV. Інформація про органи управління
Структура

Орган управління

Персональний склад

Вищий орган управління За реєстром Національного депозитарію За реєстром Національного депозитарію України
на дату зборів
України на дату зборів
- загальні збори
акціонерів

Наглядова рада

Голова наглядової ради
2 члени наглядової ради

Голова Наглядової ради - Коробка Василь
Єгорович ,
член Наглядової ради - Варуша Світлана
Миколаївна,
член Наглядової ради - Коробка Валентина
Миколаївна.

Виконавчий орган

Г енеральний директор

Шарай Костянтин Вікторович.

Ревізор

Ревізор

Гринь Максим Олександрович.

2018 р.
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V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*:
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної особи:

фізична особа

Коробка Ростислав Васильович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:
9
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "Сіті-Брок", 33633840, Голова Спостережної ради та провідний фахівець відділу
депозитарної діяльності
8) дата набуття повноважень та
28.04.2017 24.04.2019
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: керує роботою Наглядової ради Товариства, скликає
засідання Наглядової ради Товариства, головує на засіданнях Наглядової ради Товариства,
здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства, в межах
її повноважень. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: - призначення
і звільнення Генерального директора Товариства; - затвердження Положень, що регламентують
внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Генерального директора Товариства; отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань його
діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; - затвердження
організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів пропозицій з питань
діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів тих чи інших питань; попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів
акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів рішень Загальних
Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними
Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій Генерального директора Товариства
щодо управління Товариством, реалізації страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики,
додержання номенклатури послуг; - затвердження умов оплати праці та матеріального
стимулювання Генерального директора, провідних фахівців та інших посадових осіб Товариства;
- призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на строк не більше
трьох місяців, у разі хвороби Генерального директора або його відсутності з інших поважних
причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства та
застосування до посадових осіб Товариства,заходів заохочення та накладення стягнень; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючі
вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в межах яких
Генеральний директор Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Генеральний
директор Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори
(угоди) купівлі-продажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також
незавершеного будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування,
володіння або розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами

незавершеного будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з
цінними паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.Посадова особа була переобрана на новий термін 28.04.2017р. (Протокол загальних зборів
№ 28 від 28.04.2017р.) Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Протягом останніх 5 років
- голова наглядової ради ПрАТ "УПСК".Звільнений за власним бажанням 24.04.2018 (Протокол
Загальних зборів акцйонерів № 29 від 24.04.2018р.). Коробка Р.В. не акціонер, не представник
акціонера (групи акціонерів), не є незалежним директором.
1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Коробка Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)* *:
8
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ", 31571351, Директор
8) дата набуття повноважень та
28.04.2017 24.04.2018
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: контроль за діяльністю виконавчого органу, захист
інтересів акціонерів. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: призначення і звільнення Генерального директора Товариства; - затвердження Положень, що
регламентують внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Генерального
директора Товариства; - отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з
окремих питань їх діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів
пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів
тих чи інших питань; - попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції
Загальних Зборів акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів
рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та
висновків за ними Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій
Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації
страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання Генерального директора, та
інших посадових осіб Товариства; - призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального
директора Товариства на строк не більше трьох місяців, у разі його хвороби або відсутності з
інших поважних причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб
Товариства та застосування до посадових осіб Товариства, заходів заохочення та накладення
стягнень; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства,
враховуючі вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в
межах яких Правління Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Правління

Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори (угоди) купівлі продажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також незавершеного
будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування, володіння або
розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами незавершеного
будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з цінними
паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Рішення про припинення повноважень
члена Наглядової ради Коробки Валентини Миколаївни прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ "УПСК" (протокол № 29 від 24.04.2018р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 9 років.
посадова особа не акціонер, не представник акціонера, не представник групи акціонерів,
незалежний директор ТОВ "БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ"
1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Варуша Світлана Миколаївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження**:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)* *:
18
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ”, 30111799, Директор
8) дата набуття повноважень та
28.04.2017 24.04.2018
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: контроль за діяльністю виконавчого органу, захист
інтересів акціонерів. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: призначення і звільнення Еенерального директора Товариства; - затвердження Положень, що
регламентують внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Еенерального
директора Товариства; - отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з
окремих питань їх діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів
пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів
тих чи інших питань; - попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції
Загальних Зборів акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів
рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та
висновків за ними Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій
Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації
страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання Генерального директора, та
інших посадових осіб Товариства; - призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального
директора Товариства на строк не більше трьох місяців, у разі його хвороби або відсутності з
:0

інших поважних причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб
Товариства та застосування до посадових осіб Товариства, заходів заохочення та накладення
стягнень; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства,
враховуючі вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в
межах яких Правління Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Правління
Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори (угоди) купівліпродажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також незавершеного
будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування, володіння або
розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами незавершеного
будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з цінними
паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення про припинення повноважень
члена Наглядової ради Варуши Світлани Миколаївни прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ "УПСК" (протокол № 29 від 24.04.2018р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 9 років. Посадова особа не акціонер, не представник акціонера (групи акціонерів),
незалежний директор ПРАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ" .
1) посада*:

Голова Наглядової ради

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

фізична особа

Коробка Василь Єгорович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта* *:

вища

6) стаж роботи (років)**:
-•
20
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "ЛОЦИЯ.", 24546092, Директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: керує роботою Наглядової ради Товариства, скликає
засідання Наглядової ради Товариства, головує на засіданнях Наглядової ради Товариства,
здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради Товариства, в межах
її повноважень. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: - призначення
і звільнення Генерального директора Товариства; - затвердження Положень, що регламентують
внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Генерального директора Товариства; отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з окремих питань його
діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; - затвердження
організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів пропозицій з питань
діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів тих чи інших питань; попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів
акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів рішень Загальних
Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків за ними

пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів
тих чи інших питань; - попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції
Загальних Зборів акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів
рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та
висновків за ними Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій
Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації
страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання Генерального директора, та
інших посадових осіб Товариства; - призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального
директора Товариства на строк не більше трьох місяців, у разі його хвороби або відсутності з
інших поважних причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб
Товариства та застосування до посадових осіб Товариства, заходів заохочення та накладення
стягнень; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства,
враховуючі вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в
межах яких Правління Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Правління
Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори (угоди) купівліпродажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також незавершеного
будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування, володіння або
розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами незавершеного
будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з цінними
паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.Рішення про припинення повноважень
члена Наглядової ради Коробки Валентини Миколаївни прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ "УПСК" (протокол № 29 від 24.04.2018р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 9 років. Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, є незалежним директором ТОВ "БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ".
1) посада*:

Член Наглядової ради

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

фізична особа

Варуша Світлана Миколаївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)* *:

18

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПРАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ", ЗОЇ 11799, Директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: контроль за діяльністю виконавчого органу, захист
інтересів акціонерів. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: 2018 р.

22957885

Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок
фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій Генерального директора Товариства
щодо управління Товариством, реалізації страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики,
додержання номенклатури послуг; - затвердження умов оплати праці та матеріального
стимулювання Генерального директора, провідних фахівців та інших посадових осіб Товариства;
- призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора на строк не більше
трьох місяців, у разі хвороби Генерального директора або його відсутності з інших поважних
причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства та
застосування до посадових осіб Товариства,заходів заохочення та накладення стягнень; визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства, враховуючі
вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в межах яких
Генеральний директор Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Генеральний
директор Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори
(угоди) купівлі-продажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також
незавершеного будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування,
володіння або розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами
незавершеного будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з
цінними паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає.Рішення про обрання Головою Наглядової ради Коробку Василя Єгоровича прийнято
Загальними зборами акціонерів ПрАТ "УПСК" (протокол № 29 від 24.04.2018р.). Володіє часткою
в статутному капіталі емітента 0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Останні 5 років
працював диретором ТОВ "ЛОЦИЯ." Посадова особа не акціонер, не представник акціонера
(групи акціонерів), незалежний директор ТОВ "ЛОЦИЯ."
1) посада*:

Член Ревізійної комісії

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

фізична особа

Коробка Валентина Миколаївна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)* *:

8

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ТОВ "БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ", 31751351, Директор
8) дата набуття повноважень та
24.04.2018 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: контроль за діяльністю виконавчого органу, захист
інтересів акціонерів. До компетенції Наглядової ради Товариства належать в тому числі: призначення і звільнення Генерального директора Товариства; - затвердження Положень, що
регламентують внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Генерального
директора Товариства; - отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з
окремих питань їх діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів
2018 р.

22957885

призначення і звільнення Генерального директора Товариства; - затвердження Положень, що
регламентують внутрішню діяльність Товариства; - контроль за діяльністю Генерального
директора Товариства; - отримання звітів Генерального директора, посадових осіб Товариства з
окремих питань їх діяльності; - затвердження бюджету та поточних планів Товариства; затвердження організаційної структури Товариства; - подання Загальним Зборам акціонерів
пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення на розгляд Загальних Зборів акціонерів
тих чи інших питань; - попередній розгляд усіх питань, що належать до виключної компетенції
Загальних Зборів акціонерів Товариства, підготовка цих питань до зборів; - розгляд проектів
рішень Загальних Зборів акціонерів Товариства; - попередній розгляд річних звітів, балансів та
висновків за ними Ревізора Товариства; - організація проведення позачергових ревізій та
аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; - аналіз дій
Генерального директора Товариства щодо управління Товариством, реалізації
страхової,інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури послуг; затвердження умов оплати праці та матеріального стимулювання Генерального директора, та
інших посадових осіб Товариства; - призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального
директора Товариства на строк не більше трьох місяців, у разі його хвороби або відсутності з
інших поважних причин; - розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб
Товариства та застосування до посадових осіб Товариства, заходів заохочення та накладення
стягнень; - визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства,
враховуючі вимоги чинного законодавства України; - встановлення граничних обсягів сум, в
межах яких Правління Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право списання
безнадійної заборгованості Товариства; - встановлення ліміту сум, в межах яких Правління
Товариства без попередньої згоди Наглядової Ради має право укладати договори (угоди) купівліпродажу, міни, дарування, оренди нерухомого майна Товариства, а також незавершеного
будівництва, інші договори, предметом яких передбачено право користування, володіння або
розпорядження нерухомим майном Товариства, в тому числі об'єктами незавершеного
будівництва, договорів застави, майнової поруки, гарантії, кредитних угод, угод з цінними
паперами, угод формою розрахунків яких виступає вексель. Винагорода, у тому числі у
натуральній формі не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Рішення про припинення повноважень
члена Наглядової ради Варуши Світлани Миколаївни прийнято Загальними зборами акціонерів
ПрАТ "УПСК" (протокол № 29 від 24.04.2018р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента
0%. Володіє пакетом акцій емітента у розмірі 0%. Строк, протягом якого особа перебувала на
посаді: 9 років. Посадова особа не акціонер, не представник акціонера (групи акціонерів), є
незалежним директором ПРАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ".
1) посада*:

Ревізор акціонерного товариства

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

фізична особа

Гринь Максим Олександрович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)* *:

12

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:

ТОВ "ФІН МАРК", 35386548, Директор
8) дата набуття повноважень та
28.04.2017 3 роки
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: контроль за фінансово-господарською діяльністю
Генерального директора Товариства. Винагорода, у тому числі у натуральній формі не
виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на
розкриття паспортних даних не надано. Стаж керівної роботи - 11 років. Перелік попередніх
посад - заступник директора ТОВ "КУА"СІТІ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ", директор ТОВ "ФІН
МАРК". Посадова особа не є акціонером, представником акціонера, представником групи
акціонерів, є незалежним директором ТОВ "ФІН МАРК".
1) посада*:

Генеральний директор

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

фізична особа

Шарай Костянтин Вікторович

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта* *:

вища

6) стаж роботи (років)* *:
12
7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
СК "Р2И Україна", 20782312, Начальник Київського відділення
8) дата набуття повноважень та
16.03.2009
термін, на який обрано (призначено):

до дати звільнення

9) опис: Повноваження та обов'язки: - без довіреності діяти від імені Товариства, представляти
його в усіх установах, підприємствах та організаціях будь-якої форми власності як в Україні, так
і за кордоном, відповідно до Статуту Товариства; - діяти без обмежень відносно безпосередньої
діяльності Товариства - страхування,перестрахування, діяльності, пов'язаної з формуванням,
розміщенням та управлінням страхових резервів; - розподіляти обов'язки поміж заступниками
Генерального директора, встановлювати ступінь їх відповідальності; - забезпечувати виконання
рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; - подавати на розгляд
Загальних Зборів та Наглядової ради Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; відкривати рахунки в установах банків; - видавати доручення; - організовувати навчання
працівників Товариства з питань страхової діяльності, - ухвалювати рішення щодо відрядження
працівників Товариства, у тому числі і за межі України, затвердження договірних цін та тарифів
на страхові послуги; - видавати розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання
всіма працівниками Товариства; - приймати на роботу та звільняти з роботи працівників
Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - передавати частину
своїх прав та обов'язків своїм заступникам, працівникам Товариства, що оформлюється наказом
по Товариству; - підписувати різного роду договори, угоди та інші юридичні акти,
розпоряджатися майном Товариства, в межах та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом
Товариства; - виконувати інші функції, що випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних
зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства, здійснювати іншу адміністративно розпорядчу діяльність по управлінню Товариством. Генеральний директор відповідає за
результати виробничої, господарської і фінансової діяльності, а також за виконання рішень

Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої в 2019 році винагороди - 58,6
тис.грн., у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному
періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на
розкриття паспортних даних не надано. Стаж керівної роботи - 11 років. Попередня посада Начальник Київського відділення СК "Р21І Україна" . Посадова особа на будь-яких інших
підприємствах посад не обіймає. Протягом останніх 5 років - генеральний директор ПрАТ
"УПСК".
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
1) посада*:

Головний бухгалтер

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

фізична особа

Козловська Наталія Олектіонівна

3) ідентифікаційний код
юридичної особи:

4) рік народження* *:

1900

5) освіта**:

вища

6) стаж роботи (років)**:

ЗО

7) найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав**:
ПП "ВІЛЄКС", 21592051, Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та
29.04.2005 До дати звільнення
термін, на який обрано (призначено):
9) опис: Повноваження та обов'язки: організація та ведення бухгалтерського обліку. Розмір
виплаченої винагороди за 2018 рік - 59,5 тис.грн., в тому числі у натуральній формі - не має.Зміни
посадової особи у звітному періоді не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові
злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стаж керівної роботи - 30 років.
Протягом останніх 5 років - головний бухгалтер ПрАТ "УПСК"
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
* * Заповнюється щодо фізичних осіб.

22957885

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за типами акцій
Від
загальної
прості
привілейо
кількості
вані іменні
іменні
акцій (у
відсотках)

Посада

Прізвище, ім’я, по
батькові фізичної
особи або повне
найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

1

2

3

4
0

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

Ревізор акціонерного фізична особа
товариства
Гринь Максим
Олександрович

0

0

0

0

Член Наглядової
ради

0

0

0

0

Головний бухгалтер

фізична особа
Козловська Наталія
Олектіонівна

Генеральний
директор

фізична особа
Шарай Костянтин
Вікторович

фізична особа
Варуша Світлана
Миколаївна

1

2

Член Ревізійної
комісії

фізична особа

Голова Наглядової
ради

фізична особа

Член Наглядової
ради

4
0

5
0

6
0

7
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Коробка Валентина
Миколаївна

Коробка Василь
Єгорович

фізична особа
Варуша Світлана
Миколаївна

Член Наглядової
ради

фізична особа

Голова Наглядової
ради

фізична особа

2018 р.

3

Коробка Валентина
Миколаївна

Коробка Ростислав
Васильович

і,$мл

22957885

1

2

3
Усього:

І

2018 р.

'ЛИ

22957885

4
0

5
0

6
0

7
0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛОЦИЯ."

Відсоток акцій
Ідентифікацій
Місцезнаходження
(часток, паїв), які
ний код
належать
ю риди чної
засновнику та/або
осо би
учаснику (від
засновника
загальної кількості)
та/або
учасника
96,0913
бульвар Лесі Українки, м. Київ, Печерський,
24546092
01133, УКРАЇНА

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Усього:

2018 р.

7885

96,0913

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Протягом роботи на страховому ринку з 1995 року і по сьогодні ПРАТ «УПСК» завжди виконувало всі
діючі нормативи ринку, своєчасно і повністю відповідало по всім своїм зобов’язанням, ніколи не
запозичувало грошових чи інших коштів та засобів. Товариство має усталену позитивну репутацію
страховика. Товариство не має наміру припиняти свою діяльність.
2. Інформація про розвиток емітента
Статутний капітал Компанії згідно Статуту (редакція, що затверджена протоколом № 28 Загальних зборів
акціонерів від 28.04.2017 р.,) складає 50 000 000,00 грн. (П’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).
Статутний капітал в розмірі 50 000 000,00 грн. сформовано виключно грошовими коштами, які були
внесені акціонерами під час 7 емісій:
1 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 214/1/98 від 05.05.1998р. в розмірі 310 050,00 грн;
2 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за№ 167/1/99 від 11.05.1999р. в розмірі 189 950,00 грн. (розмір
Статутного капіталу склав 500 000,00 грн.);
3 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 267/1/00 від 01.06.2000р. в розмірі 3 500 000,00 грн. (розмір
Статутного капіталу склав 4 000 000,00 грн.):
4 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 20/1/02 від 22.01.2002р. в розмірі 6 000 000,00 грн. (розмір
Статутного капіталу склав 10 000 000,00 грн.)
5 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р. в розмірі 10 000 000,00 грн. (розмір
Статутного капіталу склав 20 000 000,00 грн.)
6 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р. в розмірі 14 000 000,00 грн. (розмір
Статутного капіталу склав 34 000 000,00 грн.):
7 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 03/1/10 від 19.01.2010р. та затверджена ДКЦПФР (видано
свідоцтво реєстрації емісії) 20.08.2010р. в розмірі 16 000 000,00 грн. (розмір Статутного капіталу склав 50
000 000,00 грн.
3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або
витрат емітента
д/в
1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками,
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
д/в
2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику
ліквідності та/або ризику грошових потоків
Д/в

4. Звіт про корпоративне управління:
1) Посилання на:
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
Кодекс корпоративного управління компанії затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів
від 30.09.2014р. (протокол № 25), публікація розміщена на сайті компанії Ьйр:/Лу\у\у.Ьи8Іпе88юЬегІ£.сот/.
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
Д/в

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

Ї85

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

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

позачергові

чергові
X

24.04.2018

Дата проведення

96,09

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: :
1. Обрання членів Лічильної комісії, затвердження регламенту загальних зборів Товариства. 2.Схвалення рішення
Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на
загальних зборах. З.Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4.Звіт Генерального директора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 5.Звіт та
висновки Ревізора Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. б.Затвердження річного
звіту Товариства за 2017 рік. 7. Затвердження висновку зовнішнього аудитора за 2017 рік. 8.Визначення порядку
розподілу прибутку (покриття збитків) за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.
9.Попереднє схвалення значних правочинів. 10. Визначення та затвердження основних напрямків діяльності
Товариства на 2018 рік. 11. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства. 12.0брання членів
Наглядової ради Товариства.
Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Мироненко О.М., Варуша С.М., Шарай К.В.,
ГриньМ.А., ЯкимчукЮ.М.
Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення з усіх питань порядку денного, що виносилися на
голосування, відповідно до запропонованих проектів рішень.Загальні збори визнані правомочними та відбулися.
Дивіденди не нараховувались та не виплачувались.
Скликання загальних зборів ініціювала наглядова рада Товариства, додаткових питань не вносилось. Інших осіб, які
подавали пропозиції до порядку денного, немає
Загальні збори визнані правомочними та відбулися.
ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів не було.______________________________________________________________________

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа
Інше (зазначити)

Ні

X

д/н

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

X

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

Ні

X

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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (зазначити)

Ні

д/н

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (зазначити)

д/н

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

ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X
X

Ревізійна комісія (ревізор)
Акціонери (акціонер), які (який) на
день подання вимоги сукупно є
власниками (власником) 10 і більше
відсотків простих акцій товариства
Інше (зазначити)

д/в

д/в

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

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

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Наглядова рада товариства складається з 3 осіб: Голови наглядової ради та 2 членів наглядової ради.
Нового голову наглядової ради було обрано 24.04.2018р. 2 членів наглядової ради переобрали на новий
строк 24.04.2018р. Виконавчим органом Товариства згідно статуту є Генеральний директор товариства.
Склад наглядової ради (за наявності)
Кількість
осіб
Членів наглядової ради - акціонерів

0

Членів наглядової ради - представників акціонерів

1

Членів наглядової ради - незалежних директорів

2

2018 р.

22957885

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
Ні

Так
3 питань аудиту

X

3 питань призначень

X

3 винагород

X

Інше (зазначити)

У складі наглядової ради комітети не створювались.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності,
а також інформація щодо кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради
д/в
д/в

Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові

Незалежний член

Посада

Так
Коробка Василь Єгорович

Ні

X

голова наглядової ради

Опис: директор ТОВ "ЛОЦИЯ", в Наглядовій раді ПРАТ "УПСК" працює на добровільних засадах, без винагороди,
не акціонер
X
член наглядової ради
Коробка Валентина Миколаївна

Опис: директор ТОВ "БРОК-ЕКСПЕРИМЕНТ", в Наглядовій раді ПРАТ "УПСК" працює на добровільних засадах,
без винагороди, не акціонер
X
член наглядової ради
Варуша Світлана Миколаївна

Опис: директор ПРАТ "СКАРБИ УКРАЇНИ", в Наглядовій раді ПРАТ "УПСК" працює на добровільних засадах, без
винагороди, не акціонер

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Ні

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (зазначити)

2018 р.

д/н

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та
обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів
акціонерного товариства

Ні

X

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

X

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

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано
X
нового члена
Інше (зазначити)
Нового члена (Голову наглядової ради) було обрано 24.04.2018р. 2 членів наглядової ради
переобрали на новий строк 24.04.2018р.

Чи проводилися засідання наглядової ради?
Загальний опис прийнятих на них рішень: Приняте рішення про дострокове припинення повноважень Голови
наглядової ради, про проведення загальних зборів акіонерів (визначення дати проведення, проект порядку денного,
дати складання переліку акціонерів, проектів рішень, визначення способу голосування, обрання Голови, секретаря,
лічильної комісії, призначення відповідальних за підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів тощо),
розгляд та прийняття до відома звіту служби внутрішнього аудиту за 2017р., надання пропозицій щодо поліпшення
системи внутрішнього контролю, обрання Голови наглядової ради._______________________________________________

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (зазначити)

X

д/в

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Генеральний директор

Функціональні обов'язки

відповідно до Статуту товариства, Положення про
Генерального директора, додатково наведені в п. 1 р.V цього
______________________________________________________ звіту____________________________________________________
Опис: Повноваження та обов'язки: - без довіреності діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах,
підприємствах та організаціях будь-якої форми власності як в Україні, так і за кордоном, відповідно до Статуту
Товариства; - діяти без обмежень відносно безпосередньої діяльності Товариства - страхування,перестрахування,
діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням та управлінням страхових резервів; - розподіляти обов'язки поміж
заступниками Генерального директора, встановлювати ступінь їх відповідальності; - забезпечувати виконання рішень
Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства; - подавати на розгляд Загальних Зборів та Наглядової
ради Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства; - відкривати рахунки в установах банків; - видавати
доручення; - організовувати навчання працівників Товариства з питань страхової діяльності, - ухвалювати рішення
щодо відрядження працівників Товариства, у тому числі і за межі України, затвердження договірних цін та тарифів на
страхові послуги; - видавати розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками
Товариства; - приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства; - затверджувати посадові інструкції
працівників Товариства; - передавати частину своїх прав та обов’язків своїм заступникам, працівникам Товариства,
що оформлюється наказом по Товариству; - підписувати різного роду договори, угоди та інші юридичні акти,
розпоряджатися майном Товариства, в межах та з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства; виконувати інші функції, що випливають із Статуту Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та
Наглядової ради Товариства, здійснювати іншу адміністративно - розпорядчу діяльність по управлінню Товариством.
Генеральний директор відповідає за результати виробничої, господарської і фінансової діяльності, а також за
виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. Розмір виплаченої в 2019 році винагороди - 58,6
тис.грн., у натуральній формі винагорода не виплачувалась. Зміни посадової особи у звітному періоді не було.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Стаж керівної роботи - 11 років. Попередня посада - Начальник Київського відділення СК "Р21І Україна" . Посадова
особа на будь-яких інших підприємствах посад не обіймає. Протягом останніх 5 років - генеральний директор ПрАТ
"УПСК".__________________________________________________________
2018 р.
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5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду
ревізора
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії
0_____ осіб;
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років?
0______
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?_______
Виконавчий Не належить
орган
до
компетенції
жодного
органу

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

так

так

так

НІ

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

так

так

так

ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або
бюджету

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

так

так

ні

ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

ні

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

так

так

ні

ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

так

так

ні

ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

так

так

ні

ні

Затвердження зовнішнього аудитора

так

так

ні

ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

так

так

так

ні

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

так

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

так

>
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Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?
Ні

Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X
X

Положення про виконавчий орган
X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

X
Положення про порядок розподілу прибутку
Положення про Генерального директора, Положення про ревізора, Положення про
Інше (зазначити)
проведення внутрішнього аудиту Товариства, Кодекс корпоративного управління компанії
, інші положення прописані в Статуті товариства і не вимагають розробки окремого
Положення

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність
акціонерного товариства

Інформація
розповсюджується
на загальних
зборах

Інформація
оприлюднюється в
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Національної
комісії з цінних
паперів та фондового
ринку про ринок
цінних паперів або
через особу, яка
провадить діяльність
з оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників фондового
ринку

Фінансова звітність, результати
діяльності

так

так

так

так

так

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

так

так

так

так

так

Інформація про склад органів
управління товариства

так

так

так

так

так

Статут та внутрішні документи

так

НІ

так

НІ

НІ

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

так

ні

так

ні

ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

так

НІ

так

ні

ні

Інформація
Документи
Копії
надаються для документів розміщується
ознайомлення надаються на на власній
інтернетбезпосередньо
запит
сторінці
в акціонерному акціонера
товаристві
акціонерного
товариства

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

так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним
аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
Так
Не проводились взагалі

X
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

2018 р.
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Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
Так
Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (зазначити)

Ні

Проміжні аудиторські звіти отримувались для отримання ліцензій відповідно до "Ліцензійних
вимог провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної
діяльності на ринку цінних паперів)", затверджених постановою Кабінету Міністрів України №
913 від 07.12.2016р.

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

Ні

X

3 власні ініціативи
За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (зазначити)

Товариство за Статутом має не Ревізійну комісію, а Ревізора, що проводив останню перевірку з
власної ініціативи

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Ідентифікаційний код згідно з Єдиним
Повне найменування юридичної особи власника (власників) або прізвище, ім'я, по державним реєстром юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
батькові (за наявності) фізичної особи №
з/п власника (власників) значного пакета акцій (для юридичної особи - резидента), код/номер 3
торговельного, банківського чи судового
реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого
органу влади іноземної держави про реєстрацію
юридичної особи (для юридичної особи нерезидента)
1 ТОВ "ЛОЦИЯ"

24546092

Розмір частки
акціонера
(власника) (у
відсотках до
статутного
капіталу)

96,0913

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які
винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх
звільнення
Призначення та звільнення посадових осіб Товариства розглядається та затверджується Загальними
зборами акціонерів.
9) Повноваження посадових осіб емітента
Повноваження посадових осіб емітента визначаються Статутом Товариства, Положенням про наглядову
раду, Положенням про Генерального директора, Положенням про ревізора, посадовими інструкціями
посадових осіб Товариства. Повноваження висвітлені і в цьому звіті в п.1 р.У (Інформація про посадових
осіб Товариства).
10) Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
На думку аудитора - ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» - інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне
управління у відповідності до вимог пунктів 5- 9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-ІУ та яка
була включена до складу річного звіту ПРАТ «УПСК» (Товариство) станом на 31.12.2018 року, була
підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» пункти 5-9
частини 3 пункту 3 статті 40-1 , і надана інформація узгоджена з фінансовою звітністю Товариства. Звіт
про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4 частини З
пункту 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
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Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку
фінансових послуг» (для емітентів - фінансових установ)
ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "
Звіт про корпоративне управління страховика за 2018 рік
1 .Мета провадження діяльності страховика
Метою діяльності ПРАТ "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (надалі в тексті ПРАТ «УПСК», Компанія або Товариство) є здійснення діяльності для отримання прибутку в інтересах
акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій
Товариства, отримання акціонерами дивідендів шляхом надання Товариством послуг по забезпеченню
всіх форм страхового захисту особистих, майнових та інших інтересів громадян та юридичних осіб.
2. Факти дотримання/недотримання
принципів
чи кодексу корпоративного управління (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року;
Кодекс корпоративного управління компанії затверджено позачерговими загальними зборами акціонерів
від 30.09.2014р. (протокол № 25), публікація розміщена на сайті компанії Нїїр://уул¥\¥.Ьи5Іпе53-оЬегі§.сот/.
Фактів недотримання Кодексу та принципів корпоративного управління немає.
3. Інформація про власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком)
для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб
- прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх
складу за рік.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛОЦИЯ." (ЄДРПОУ 24546092), Україна, 01133, м. Київ,
бульвар Л.Українки, 7Б - власник 96.0913% Статутного капіталу Товариства, резидент України, відповідає
всім вимогам діючого законодавства щодо акціонерних товариств, платник податків на загальних
підставах. За 2018 рік змін у складі власників істотної участі не було.
4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею
комітети.
В звітному році Загальними зборами акціонерів (Протокол № 29 від 25.04.2018р.) було переобрано склад
Наглядової ради Товариства відповідно Статуту Товариства, що складається з 3 осіб: голова Наглядової
ради (Коробка В.Є.) та 2 члени Наглядової ради (Варуша С.М. та Коробка В.М.). Комітетів не
утворювалось. Всі члени Наглядової ради Товариства відповідають встановленим законодавством
вимогам.
5.Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
Виконавчий орган Товариства - генеральний директор Товариства (Шарай Костянтин Вікторович). Склад
протягом року не змінювався. Члени виконавчого органу Товариства відповідають встановленим
законодавством вимогам.
6.Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх
правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або
інформацію про відсутність таких фактів.
Фактів порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх правил, що
могло призвести до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг, протягом
2018 року виявлено не було.
7.Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, у
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або інформація про відсутність таких
заходів впливу.
До Товариства протягом року не вживались заходи впливу за порушення вимог чинного законодавства
України у сфері фінансових послуг, у тому числі до членів Наглядової ради, виконавчого органу тощо,
застосованих Нацкомфінпослуг, НКЦПФР України та /або іншими державними установами.
8.Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи.
Наглядова рада працює на добровільних засадах, без винагороди. Виконавчий орган страховика генеральний директор Товариства має місячний заробіток (оклад), розмір якого встановлюється штатним
розписом Товариства.
9.Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом
року.
Протягом року були відсутні значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика.
10.Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики.
В Товаристві розроблено та затверджено 2 документи «Система управління ризиками» (СУР) і
«Методологія практичної реалізації СУР» .
Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на використанні методів андерайтингу та
контролю за ризиками. Кожен із цих методів відіграє особливу роль в управлінні ризиками страхової

компанії, а їхня сукупність утворює ефективний ризик-менеджмент, який забезпечує підвищення
фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її
конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.
Отримані при проведенні оцінки ризиків результати (опис ризикової події; фактори ризиків; наслідки,
викликані ними; вплив ризиків на діяльність Компанії; ймовірність їх настання; опис заходів, необхідних
для недопущення або ліквідації наслідків ризикової події; особи, відповідальні за реалізацію цих заходів)
відтворені у Паспортах ризиків, що розроблені окремо для кожного з них.
Станом на 31.12.2018 р. ризики, з якими стикається Компанія знаходяться у межах Ризик-апетиту Компанії
і не потребують вчинення Надзвичайних засобів із управління ризиками. Перевірка платоспроможності
Компанії надала позитивний результат і показала, що Компанія мала достатній запас платоспроможності.
Тест на достатність страхових резервів станом на 31,12.2018р. (результати надані у вигляді окремого
Звіту) показав достатність резервів Компанії для виконання майбутніх зобов’язань та відсутність
необхідності у залученні додаткового капіталу. Компанією було проведено Стрес-тестування згідно вимог
Розпорядження № 484 від 13.02.2014. Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (результати надані у вигляді окремого Звіту), для визначення можливого впливу
ризиків на фінансовий стан Компанії та завчасного їх попередження. Таким чином, станом на 31.12.2018
Компанією було вчинено всіх необхідних заходів для контролю за наявними ризиками та
функціонуванням системи ризик-менеджменту Компанії в майбутньому.
11 .Інформація про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а
також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Товариство має Положення про проведення внутрішнього аудиту Товариства. Внутрішній аудитор
Товариства призначається та підпорядковується Наглядовій раді Товариства, перед якою звітується не
рідше одного разу на рік. Посадовою особою, що відповідає за проведення внутрішнього аудиту була
призначена Старовойт Т.В. До 01 вересня 2018 року (на час відпустки по догляду за дитиною до Зх років
Старовойт Т.В.) внутрішнім аудитором була призначена Якимчук Ю.М. Діяльність внутрішнього аудитора
провадилась і провадиться відповідно до плану роботи служби внутрішнього аудиту Товариства на 2018
рік.
Оскільки примітки до річної звітності є окремим розділом до пакету з річного звіту Товариства за 2018
рік, що надані в Нацкомфінпослуг, тому додатково в даному розділі не наводяться.
12.Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика
розмір, або їх відсутність.
Фактів відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті страховика
розмір не було
13.Інформація про результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті страховика розмір.
Оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті
страховика розмір не було, оскільки не було і купівлі - продажів активів вказаного розміру.
14.Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової
групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або інформацію про їх відсутність.
Оскільки примітки до річної звітності є окремим розділом до пакету з річного звіту Товариства за 2018
рік, що надані в Нацкомфінпослуг, тому додатково в даному розділі не наводяться.
15.Інформація про використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 26 лютого 2019 року № 257 «Про затвердження Методичних
рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за
якими здійснює Нацкомфінпослуг», від 03.02.2004р. № 39 «Про затвердження Порядку складання звітних
даних страховиків» (зі змінами та доповненнями), від 08.11.2018 № 1960 «Про затвердження форми
повідомлення фінансової установи, яка віднесена до підприємств, що становлять суспільний інтерес, про
суб’єкта аудиторської діяльності, який надаватиме послуги аудиту фінансової звітності», Законі України
“Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність ”, положеннях Директиви 2006/43/ЄС
Європейського Парламенту та Ради від 17 травня 2006 року про обов'язковий аудит річної звітності та
консолідованої звітності, якою внесені зміни до Директив Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припинено
дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС (далі - Директива 2006/43/ЄС) (з урахуванням змін, унесених Директивою
2014/56/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року, якою внесено зміни до Директиви
2006/43/ЄС) та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг.
16.Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного протягом року (для
юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи 2018 р.
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прізвище, ім'я та по батькові)
На виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» на даний
час триває конкурс відбору суб’єктів аудиторської діяльності, включених до відповідного розділу Реєстру
аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності АПУ, які можуть бути призначені для надання послуг з
обов’язкового аудиту фінансової звітності та звітності страховика ПРАТ «УПСК» як підприємству, що
становить суспільний інтерес.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
17.Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такому страховику.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такому страховику протягом року.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років.
Аудиторські звіти за 2013 - 2017 роки виконувались Товариством з обмеженою відповідальністю
«Аудиторська фірма «Блискор Гарант» (код ЄДРПОУ 1646367), що здійснює аудиторську діяльність на
підставі Свідоцтв Аудиторської палати України (Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності № 0218, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2001
за № 98, дія якого подовжена до 24.09.2020 рішенням Аудиторської палати України № 315/3 від
24.09.2015; Свідоцтвом Аудиторської Палати України про відповідність системи контролю якості,
реєстраційний номер № 0752, виданим відповідно до рішення АПУ №355 / 4 від 22.02.2018г),
Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг(Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11.07.2013 № 2193, реєстраційний номер Свідоцтва №0042,
строк дії Свідоцтва: з 11.07.2013р. до 24.09.2020р. подовжено Розпорядженням Нацкомфінпослуг від
22.10.2015 № 2583), Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (Свідоцтвом НКЦПФР про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, реєстраційний номер № 348, серія та номер Свідоцтва П 000348, термін
дії: з 29.01.2016 р по 24.09 .2020 р), а також кваліфікованих співробітників, що мають сертифікати
аудитора серії А, САР, свідоцтва судового експерта з правом проведення економічних експертиз, що
видаються Міністерством юстиції України, тощо
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
За підсумками конкурсу на виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг від 08.11.2018 № 1960
Товариство обов’язково надасть повідомлення про суб'єкта аудиторської діяльності, який надаватиме
послуги аудиту фінансової звітності та звітності страховика за 2018 рік.
18.Інформація про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг.
скарги розглядаються виконавчим органом - генеральним директором Товариства
прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика, уповноваженого розглядати скарги.
Генеральний директор Товариства - Шарай Костянтин Вікторович
стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість
скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2018 року скарги не надходили

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг страховиком та результати їх розгляду.
Протягом 2018 року позовів до суду не надходило
19.Інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами з питань
регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативноправовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Товариством надається вся необхіднадмфщмація про корпоративне управління у фінансовій установі,
подання якої передбачено зако^Х^'^ТйгіїЙньЗіегулювш^#^ринку страхових послуг та/або прийнятими
органів, які здійснюють державне регулювання
згідно з такими законами но
ринків фінансових послуг
Шарай К.В.
Генеральний директор
Н.О.Козловська

Головний бухгалтер

>
2018

57885

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної
особи

ТОВ "ЛОЦИЯ."

Ідентифі
каційний
код
юридично
ї особи

Місцезнаходження

24546092 бульвар Лесі Українки, м.
Київ, Печерський, 01133,
УКРАЇНА

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Усього:

Кількість за типами акцій

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

9609125

96,0913

9609125

0

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості іменні

9609125

96,0913

9609125

Кількість за типами акцій
привілейовані
іменні
0

X. Структура капіталу
№ Тип та/або клас акцій Кількість
акцій (шт.)
з/п
1
2
1 акції прості іменні
Примітки: д/н

2018 р.

3
10000000

22957885

Номінальна
вартість (грн)

Права та обов’язки

4
5

5
д/н

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до
торгів на фондовій біржі в частині включення до
біржового реєстру
6
д/н

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску

1
25.10.2010

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

2

3

832/1/10

Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку

Міжнарод
ний
ідентифі
каційний
номер

Тип цінного
папера

4

5

Номінальна
Форма
вартість (грн)
існування та
форма випуску

Кількість
акцій (шт.)

Частка у
Загальна
номінальна статут
ному
вартість
капіталі
(грн)
(%)

6

Бездокументарні
11А1016551103 Акція проста
бездокументарн іменні
а іменна

7
5,00

8
10000000

9
50000000,00

10
100

Опис: На внутрішніх та зовнішніх ринках торгівля цінними паперами Товариства не здійснюється. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не
було. Мета додаткової емісії - збільшення статутного капіталу. Спосіб розміщення - закрите (приватне) розміщення акцій. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 03/1/10-Т дата
реєстрації 19.01.2010 р., видане Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, втратило чинність

2018 р,

>957885

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. Орендовані основні засоби
грн)
(тис. грн)

Основні засоби, усього
(тис. грн)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

35

35

0

0

35

35

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

35

35

0

0

35

35

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

35

35

0

0

35

35

1.Виробничого призначення:

2.Невиробничого призначення:

Опис: Основимиі засобами ПрАТ "УПСК" є оргтехніка, що використовується компанією залишковою вартістю
станом на 31.12.2017р. - 15,0 тис. грн., в т.ч. первісною вартістю 35,0 тис.грн. та нарахованим зносом 20,0 тис. грн.
Амортизація основних засобів нараховується пооб’єктно прямолінійним методом, що відображає очікувану форму
споживання майбутніх економічних вигід.
Строк корисної експлуатації активу визначений виходячи з очікуваної корисності активу для Товариства.
Встановлений термін корисного використання з дати введення в експлуатацію:
- офісна оргтехніка - 2 роки,
- модуль перегородки - 5 років,
- ремонт орендованого приміщення - 3 роки.
Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані та одержання первісно визначеної
суми майбутніх економічних вигод від їх використання, визнаються витратами періоду. Заміни та удосконалення, які
можуть продовжити строк корисної експлуатації чи значно покращити стан активу, капіталізуються.
Будь-яких обмежень на майно емітента немає.___________________________________________________________________

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн)

Відсоток за
користування
коштами (% річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

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

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

0

X

X

Податкові зобов’язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання та забезпечення

X

1607

X

X

Усього зобов'язань та забезпечень

X

1607

X

X

Види зобов'язань

Кредити банку
у тому числі:

Опис: ПрАТ "Українська промислова страхова компанія" є фінансовою установою та страховиком з інших видів
страхування, крім страхування життя.
Кредитів та займаних грошових коштів товариство не має. Зобов’язання товариства складаються з довгострокових та
поточних на загальну суму 1607,0 тис. грн. станом на 31.12.2018 р. В т.ч. довгострокові зобов’язання складаються з
страхових резервів (відповідно до діючого законодавства та нормативних актів зі страхової діяльності: резервів з
незароблених премій) - 1470,Отис. грн. Поточні зобовязання в сумі 137,0 тис. грн. складаються з поточної
крдиторської заборгованості на суму - 26,0 тис. грн., нарахованого до сплати податку на прибуток - 103,0 тис. грн. та
поточної кредиторської заборгованості за отриманими авансами - 8,0 тис. грн.

2018 р.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної
особи або прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАРАНТ-АУДИТ»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 31200575
особи
Старокиївська, м. Київ, Ш евченківський, 04116, Україна
Місцезнаходження

3838
Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності
Найменування державного органу, Аудиторська палата України
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

22.01.2006
+380675069848
+380675069848
Аудитор (аудиторська фірма), яка надає аудиторські послуги
емітенту

Опис: Вид послуг, які надає особа: .Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

2018 р.

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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код юридичної 39439980
особи
Тропініна, м. Київ, Ш евченківський, 04107, Україна
Місцезнаходження

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

А01, №795373

Найменування державного органу, Ш евченківська районна у місті Києві державна адміністрація
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

17.05.1999
/044/5910440
/044/4822501
Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

Опис: Вид послуг, які надає особа: .Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність

2018 г

:957885

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

ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "IНВЕСТ"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Ідентифікаційний код юридичної 36473568
особи
Місцезнаходження
Січових стрільців, м. Київ, Шевченківський, 04050, Україна

Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид діяльності

АЕ № 286627

Найменування державного органу, НКЦПФР України
що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого
документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності

10.10.2013
/044/ 377 52 77
/044/ 377 52 78
Депозитарна діяльність депозитарної установи

Опис: Вид послуг, які надає особа:
Депозитарні послуги. Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах
.Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного
забезпечення

2018 р.

22957885

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

ПЕЧЕРСЬКИЙ

Організаційноправова форма
господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

Середня кількість працівників
Адреса,
телефон

4

бульвар Лесі Українки, м. Київ, 01133, УКРАЇНА, 044 374 03 27

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 "у" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

у

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.
Форма №
Актив

1

1

Код На початок
рядка звітного
періоду

Код за ДКУД
На кінець
звітного
періоду

2

3

4

Нематеріальні активи

1000

172

177

первісна вартість

1001

172

177

накопичена амортизація

І. Необоротні активи

1002

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

17

15

первісна вартість

1011

35

35

знос

1012

18

20

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

п ервісн а варт іст ь ін вест и ц ій н о ї н е р ух о м о ст і

1016

0

0

зн о с ін вест иц ій н ої н е р ух о м о ст і

1017

0

0

1020

0

0

п ервісн а варт іст ь д о в го с т р о к о в и х біологіч н и х акт и вів

1021

0

0

накопичен а ам орт и зац ія д о в го с т р о к о в и х біологічних акт и вів

1022

0

0

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

15894

15894

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

16000

16000

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Г удвіл

1050

0

0

В ідст рочен і аквізиц ій ні ви т рат и

1060

0

0

Залиш ок кош т ів у ц ен т ралізован и х ст р а х о ви х р е зе р в н и х ф о н да х

1065

0

0

Довгострокові біологічні активи

Довгострокові фінансові інвестиції:

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом І

1095

32083

32086

1801001

2

3

4

1100

0

0

В иробничі за п а си

1101

0

0

Н езаверш ен е ви робн и ц т во

1102

0

0

Г о т о ва продукц ія

ПОЗ

0

0

Товари

1104

0

0

1110

0

0

Д епозит и п ерест рахуван н я

1115

0

0

В екселі о д ер ж а н і

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

0

0

за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

1

0

1

II. Оборотні активи
Запаси

Поточні біологічні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

1136

0

0

Д е б іт о р сь к а за б о р го в а н іс т ь з а р о зр а х у н к а м и з н арахован и х д о х о д ів

1140

0

0

Д е б іт о р сь к а за б о р го в а н іс т ь з а р о зр а х у н к а м и із внут ріш ніх р о зр а х у н к і

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

163

167

Поточні фінансові інвестиції

1160

18297

17958

Гроші та їх еквіваленти

1165

1526

1725

Г от івка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

1526

1725

1170

0

0

Ч аст ка п ер ест р а х о ви к а у ст р ахови х р е з е р в а х

1180

757

408

у т ом у числі в:
р е з е р в а х д о вго ст р о к о ви х з о б о в ’я за н ь

1181

0

0

у тому числі з податку на прибуток

Витрати майбутніх періодів

р е з е р в а х зб и т к ів а б о р е з е р в а х належ них виплат

1182

0

0

р е з е р в а х н езароблен и х п рем ій

1183

757

408

інших ст рахових р е з е р в а х

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття

1195
1200

20744
0

20258
0

Баланс

1300

52827

52344

Пасив

На кінець
звітного
періоду

Код На початок
рядка звітного
періоду
2

3

4

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

50000

50000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Ем ісійний дохід

1411

0

0

Н акопичен і к у р с о в і р ізн и ц і

1412

0

0

1

І. Власний капітал

Резервний капітал

1415

430

430

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

307

307

Неоплачений капітал

о

Вилучений капітал

1425 (
1430 (

Інш і р е з е р в и

1435

0

0

Усього за розділом І
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1495

50737

50737

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

П енсійн і зо б о в ’я занн я

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

Довгострокові забезпечення
Д о в го с т р о к о в і за б езп еч ен н я ви т рат п ерсон алу

Цільове фінансування

о

)(
)(

о
о

1520

0

0

1521

0

0

1525

0

0

1526

0

0

С т рахові р езер в и

1530

1818

1470

у т ом у числі:
р е з е р в д о вго ст р о к о ви х з о б о в ’я за н ь

1531

0

0

р е з е р в зби т ків а б о р е з е р в належ них виплат

1532

0

0

р е з е р в незароблен и х п рем ій

1533

1818

1470

інш і ст рахові р е з е р в и

1534

0

0

Інвест иційні кон т ракт и

1535

0

0

П ризовий ф онд

1540

Р езер в на виплат у д ж е к -п о т у

1545

0
0

0
0

Усього за розділом II

1595

1818

1470

Короткострокові кредити банків

1600

В екселі видан і

1605

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями

1610

0
0
0

0
0
0

Б лагодій н а д о п о м о га

III. Поточні зобов’язання і забезпечення

товари, роботи, послуги

1615

97

17

розрахунками з бюджетом

1620

144

103

1621

142

103

1625

0

0

у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці

1630

6

9

П от очн а к р ед и т о р сь к а за б о р го в а н іс т ь з а о дер ж а н и м и аван сам и

1635

25

8

П от очна к р ед и т о р сь к а за б о р го в а н іс т ь з а р о зр а х у н к а м и з уч а сн и к а м и

1640

П от очна к р ед и т о р сь к а за б о р го в а н іс т ь із внут ріш ніх р о зр а х у н к ів

1645

П от очна к р ед и т о р сь к а за б о р го в а н іс т ь з а ст р а х о во ю діяльніст ю

1650

0
0
0
0
0
0
0
137

Інші поточні зобов’язання

1690

0
0
0
0
0
0
0

Усього за розділом III

1695

272

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

В ідст рочен і ком ісій н і д о х о д и в ід п ер ест р а х о ви к ів

1670

)
)

1

IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста варт іст ь акт и вів н едерж авн ого пенсійного ф онду

Баланс

------------------------------------- л 'Р 'Г у к р гі ,

у

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

Примітки: Керівник

К.В.

Головний бухгалтер

вська Н.О.

)
2018

22957885

2

3

4

1700

0

0

1800

0

0

1900

52827

52344

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ПРОМ ИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

КОДИ
2019.01.01

Дата (рік, місяць, число)

22957885

за ЄДРПОУ

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

_________

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

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

2000

0

0

Чисті за р о б л ен і с т р а х о в і п р е м ії

1

2010

2351

3079

П р е м ії підписані, в а л о ва су м а

2011

3434

4749

П рем ії, п ер ед а н і у п ер ест р а х ува н н я

2012

1082

1783

Зм ін а р е з е р в у н езароблен и х прем ій, в а л о в а сум а

2013

(348)

58

Зм ін а част ки п ер ес т р а х о ви к ів у р е з е р в і н езароблен и х прем ій

2014

(349)

55

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(

0

Чисті пон есен і зб и т ки з а ст р а х о ви м и виплат ам и

2070

(

Валовий:
прибуток

2090

0
2351

збиток

2095

0
437

) (

0
0

Д о х ід (вит рат и) в ід зм іни у р е з е р в а х д о в го ст р о к о ви х з о б о в ’я за н ь

2105

Д о х ід (вит рат и) в ід зм іни інш их ст р ахови х р е з е р в ів

2110

0

0

2111

0

0

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

424

6694

Д о х ід від зм іни в а р т о с т і акт ивів, я к і оц ін ю ю т ься з а сп р а вед ли во ю
варт іст ю

2121

0

0

Д о х ід від п ер віс н о го визнання біологіч н и х акт и вів і
с іл ь сь к о го сп о д а р с ь к о ї п р о д у к ц ії

2122

0

0

Зм ін а част ки п ер ес т р а х о ви к ів в інш их ст рахови х р е з е р в а х

Д о х ід від використ ання кош т ів, вивільнен их в ід оп одат куван н я

0

2123

)
)

2642

о
0

Зм ін а інших ст р а х о ви х р е з е р в ів , ва л о ва су м а

(

) (
) (

)

0

297

) (

Витрати на збут

2150

(

1336

)

Інші операційні витрати

2180

(

855

В ит рат и від зм ін и в а р т о с т і акт ивів, я к і о ц ін ю ю т ься з а
сп раведли вою ва р т іст ю

2181

(

0

) (

0

)

В ит рат и від п е р в іс н о го визнання біологіч н и х акт и вів і
сіл ь сь к о го сп о д а р с ь к о ї п р о д у к ц ії

2182

(

0

) (

0

)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

311

)
'—✓

(

-0
(X)
0\

2130

/“"V

Адміністративні витрати

) (

7056

)

287

Дохід від участі в капіталі

2200

0
0

Інші фінансові доходи

2220

143

83

Інші доходи

2240

87

2765

2241

0

0

Д о х ід в ід б л а го д ій н о ї д о п о м о ги

(

1183

Фінансові витрати

2250

(

Втрати від участі в капіталі

2255

Інші витрати

2270

П ри б ут ок (збит ок) в ід вп л и ву ін ф л яц ії н а м о н е т а р н і ст ат т і

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток

0
0

) (

(

0

) (

о

)

(

414

) (

3889

)

(

о

)

о

2290
2295

) (

0

0

103

142

0

) (

0

)

)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

(103)

(142)

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

0

0

збиток

2355

(

0

) (

0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД]
Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

0

0

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

3

4

III. ЕЛЕМ ЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
Код
рядка

1

2

Матеріальні затрати

2500

22

40

Витрати на оплату праці

2505

224

215

Відрахування на соціальні заходи

2510

49

55

Амортизація

2515

2

2

Інші операційні витрати

2520

2191

7841

Разом

2550

2488

8153

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

1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2600
2605

0
0

0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію
---------------------------------------------* 0 а ні
Примітки: д/в

2650

0

0

,-----------------------

Керівник

Шарай К.В.

Головний бухгалтер

Козловська Н.О.

2018

12957885

)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ПРОМ ИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

2019.01.01
22957885

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік
Форма № З

К одзаД К У Д 1801004

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

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

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

3006

0

0

ЗОЮ

0

26

зон

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

343

581

Надходження від повернення авансів

3020

0

500

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025

0

0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

3499

10760

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

923

5193

Інші надходження

3095

153

379

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

(

531

) (

1049

)

Праці

3105

(

180

) (

173

)

Відрахувань на соціальні заходи

3110

(

49

) (

55

)

Зобов’язань з податків і зборів

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій

3115

(

186

) (

184

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(

142

) (

142

)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

(

0

) (

о

)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

(

44

) (

42

)

Витрачання на оплату авансів

3135

(

0

) (

0

)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

(

0

) (

36

)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

(
(

0
2909

) (
) (

0
8845

)
)

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(

913

) (

5284

)

Інші витрачання

3190

(

168
1645

)

3195

177
(27)

) (

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3200

12

2801

3205

0

0

3215

143

83

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

13609

9881

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів

2018

957885

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

4

3

2

1

3255

(

0

) (

4154

)

необоротних активів

3260

(

о

) (

о

)

Виплати за деривативами

3270

(

0

) (

о

)

Витрачання на надання позик

3275

(

0

) (

о

)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

(

0

) (

о

)

Інші платежі

3290

(

13538

) (

10036

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

226

(1425)

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(

0

) (

0

)

Погашення позик

3350

(

0

) (

0

)

Сплату дивідендів

3355

(

0

) (

0

)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(

0

) (

0

)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

0
0

) (
) (

)

3370

(
(

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах

3375

(

0

) (

0

)

Інші платежі

3390

(

) (

3395

0
0

)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

0
0

Чистий рух грошових кош тів за звітний період

3400

199

220

Залишок коштів на початок року

3405

1526

1306

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

1725

1526

Примітки: д/в
Керівник

Шарай К.В.

Г оловний бухгалтер

Козловська Н.О.

2018

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ"

за ЄДРПОУ

2019.01.01
22957885

Звіт про власний капітал
за 2018 рік
К одзаД К У Д

Форма № 4
Код
рядка

Зареєстро
ваний
(пайовий)
капітал

Капітал у
дооцінках

1

2

3

4

5

4000

50000

0

0

Залишок на початок року

Нерозпо
ділений
прибуток
(непокри
тий збиток)

Неоплачений
капітал

Вилу
чений
капітал

Всього

6

7

8

9

10

430

307

0

0

50737
0
0

Додатко Резервний
вий капітал
капітал

Стаття

1801005

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

4095

50000

0

0

430

307

0

0

50737

Чистий прибуток (збиток) за звітний
період

4100

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу
асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

22957885

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

0

0

0

0

0

0

0

4300

50000

0

0

430

307

0

0

50737

Залишок на кінець року

*

Примітки: д/в
Керівник

Шарай К.В.

Головний бухгалтер

Козловська Н.О.

22957885

Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності
Приватне акціонерне товариство
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
1 .Загальні відомості про страхову компанію.
Приватне акціонерне товариство «Українська промислова страхова компанія» (надалі - ПРАТ
«УПСК» або Товариство) засноване 04 грудня 1995року відповідно до зако н о д авства України та
зареєстроване як фінансова установа.
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ"
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ22957885
Організаційно-правова формаприватне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності за КВЕД - 201065.12 - Інші види страхування, крім страхування життя
Еалузь (вид діяльності)Недержавне страхування, крім страхування життя
Дані державної реєстраціїСвідоцтво серії А 01 № 603247 від 04.12.1995, видане Подільською
районною у м. Києві державною адміністрацією
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установиДата прийняття та номер розпорядження про
схвалення рішення про видачу свідоцтва 24.06.2004 N 1224;
Реєстраційний N 11100864;
Серія та N свідоцтва СТ N 177;
Дата видачі свідоцтва 21.08.2004р.;
Код фінансової установи: 11
Юридична адреса та місцезнаходженняОПЗЗ, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.7 Б (Літера А),
офіс 157
Телефон, факс044 374-03-27, 044 221-01-78,
Склад засновниківВизначається на дату запиту за даними з реєстру акціонерів Національного
депозитарію України.
Участь в об'єднанні фінансових установ (назва об'єднання)не має
Банківські реквізитип/р 26503200929302 а ПАТ АКІБ "УкрСиббанк", МФО 351005
Кількість штатних працівників5
Кількість агентів-юридичних осіб2
Кількість агентів-фізичних осіб2
Кількість працівників5
Остання дата публікації інформації про діяльність емітента назва друкованого
органу Всеукраїнська інформаційна газета «Фінансовий вісник» № 428 від 20.04.2018р.
Дата та термін виплати дивідендів
Встановлюється щорічними загальними зборами акціонерів у разі наявності прибутку до
розподілу. За
звітний період дивіденди не нараховувались та не
виплачувались.

Товариство надає страхові послуги відповідно до ліцензій, виданих Національною комісією, що
здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за 14 видами страхування, в т.ч5. за
добровільними (8 ліцензій) та обов’язковими (6 ліцензій) видами страхування:
№ з/пНомери отриманих ліцензій та дати їх видачі
ЛіцензіяСерія та номерДата
2018 р.

957885

Добровільні види страхування:
ІСтрахування вантажів та багажу (вантажобагажу)АЕ № 64175119.02.2015
2Страхування наземного транспорту (крім залізничного)АЕ № 64175519.02.2015
ЗСтрахування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищАЕ № 64175919.02.2015
4Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 1 2 - 1 4
цієї статті)АЕ № 64175719.02.2015
5Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)АЕ
№ 64175619.02.2015
бСтрахування фінансових ризиківАЕ № 64175419.02.2015
7Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)АЕ № 64175219.02.2015
БСтрахування від нещасних випадківАЕ № 64175319.02.2015
Обов’язкові види страхування:
ІСтрахування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажівАЕ № 64176019.02.2015
20собисте страхування від нещасних випадків на транспортіАЕ № 64175819.02.2015
ЗСтрахування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріусаРозп. НКФП №
275512.11.2015
4Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псуванняРозп. НКФП № 103921.06.2018
50собисте 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)Розп. НКФП № 119710.07.2018
бАвіаційне страхування цивільної авіаціїРозп. НКФП № 232727.12.2018
Статутний капітал страховика в розмірі 50 000 000,00 грн. (П ’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.)
сформовано за 7 емісій, в т.ч.:
1 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 214/1/98 від 05.05.1998р;
2 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 167/1/99 від 11.05.1999р.;
3 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 267/1/00 від 01.06.2000р;
4 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 20/1/02 від 22.01.2002р;
5 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р.;
6 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р.;
7 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 03/1/10 від 19.01.2010р.
Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня
На 31 грудня 2018 року за даними реєстру Національного депозитарію України акціонери та
відповідно їх частки в статутному капіталі ПРАТ «УПСК» представлені наступним чином:
№ з/пАкціонериКількість акційЧастка в Статутному капіталі, %Частка в Статутному капіталі, грн.
1.8 юридичних осіб (Україна)9 98799999,88999 %49 939 995
2.14 фізичних осіб (Україна)12 0010,12001 %60 005
РАЗОМ: 10 000 000100%50 000 000
Станом на 31 грудня 2018 Товариство не має регіональної мережі, дочірніх підприємств та не є
учасником фінансових груп.
Вищим органом управління Товариством є Загальні збори акціонерів, що провадяться щорічно не рідше одного разу на рік.
Загальне керівництво діяльністю Товариства здійснює Наглядова рада у складі Зх осіб: голова
Наглядової ради та 2 члени Наглядової ради, які були переобрані Загальними зборами акціонерів
24.04.2018 (Протокол № 29) на наступні 3 роки.
Виконавчим органом ПРАТ “УПСК” є Еенеральний директор Шарай Костянтин Вікторович.

Відповідно до ст.12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків
фінансових послуг” повну інформацію про Товариство (з урахуванням вимог ст. 12і вказаного
закону) ПРАТ “УПСК” розмістило на власному веб-сайті за адресою: ЬПр://\у\у\у.Ьизіпе58оЬегщ.сот/зіїе/сопїепї/АЬоиї та підтримує (забезпечує) її актуальність.
Обслуговування осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення провадилось
Товариством за адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49, офіс ЗО (Ьйр:/Лулу\¥.Ьизіпе55оЬегіц.сот/зЦе/сопїегЦ/согПасІз ). Окрім цього оголошення про це доступне для візуального
сприйняття клієнтом та розміщене за адресою (місцерозташуванням) ПРАТ “УПСК” та місцем
приймання вказаних категорій населення
2. Загальна інформація щодо підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ
Товариство готує фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі - МСФЗ), розроблених та оприлюднених Комітетом з М іж н арод н и х стандартів
бухгалтерського обліку (ІА8В), станом на 31 грудня 2018 року та за рік, що закінчився на вказану
дату.
Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, структурованим
відображенням фінансового стану, фінансових результатів діяльності та руху грошових потоків
Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті
ними економічних рішень.
Фінансова звітність Товариства відображає вплив операцій, інших подій та умов відповідно до
визначень та критеріїв визнання для активів, зобов’язань, доходу та витрат.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018
року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних
стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в чинній редакції, що офіційно оприлюднені на веб
-сайті Міністерства фінансів України ЬЦр5:/Лу\¥\у.тіпіїп.§оу.иа/пел¥8/боЬійпа-ро1іїіка/тІ2Ітаго(іпізїапсіагіі-ііпапзоуоі-гуіїпозїі)
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року,
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме:
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.
Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства України. Дана
фінансова звітність складена на основі таких облікових записів з коригуваннями, необхідними для
приведення її у відповідність МСФЗ у всіх суттєвих аспектах.
Фінансова звітність також відповідає вимогам нормативних актів Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на дату складання
фінансової звітності.
Дана фінансова звітність включає:
•Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан)
•Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
•Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
•Форма № 4 Звіт про власний капітал
•Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ.
Ці примітки є невід’ємною частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
Опубліковані в 2018 році окремі нові стандарти та тлумачення Товариство не застосовувало у
звітному періоді, проте застосує з початку їх обов’язкового застосування, в тому числі:
• МСФЗ (ІРК8) 16 «Оренда» був опублікований Радою МСФЗ (ІА8В) 13 січня 2016 року
новий стандарт. Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01 січня 2019 року
або після цієї дати, дозволено дострокове застосування цього стандарту.
Цей стандарт докорінно змінює облік у орендарів, оскільки зобов’язує відображати активи і
зобов'язання в звіті про фінансовий стан. Згідно ІРК8 16 орендні зобов’язання розраховуються як
дисконтування вартості майбутніх орендних платежів, а активом є право користування
орендованого майна (гідЬі-оР-изе аззеї (КОСІ)), зникає визначення «операційна оренда». В
подальшому активи КОСІ обліковуються відповідно МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 36
«Зменшення корисності активів», а отже в звіті про прибутки і збитки у орендаря будуть
відображатися витрати з амортизації, фінансові витрати з оренди, а також можливі збитки від
знецінення активу КОСІ. Згідно ІРК8 16 будь яка оренда для орендатора - це операція
фінансування. Очікується збільшення активів і пасивів в бухгалтерському балансі. Зміни
торкнуться характеру витрат і моделі визнання. Новий стандарт вплине майже на всі фінансові
показники: співвідношення власного і позикового капіталу, коефіцієнт поточної ліквідності,
оборотність активів, коефіцієнт покриття.
• МСФЗ (ІРК8) 17 «Договори страхування». 18 травня 2017 року Радою МСФЗ (ІА8В) був
опублікований новий стандарт, який присвячений обліку договорів страхування, — МСФЗ (ІРК8)
17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в фінансової звітності з 01
січня 2021 року або після цієї дати, дозволене дострокове застосування цього стандарту.
Новий стандарт забезпечує рівні умови страховиків, які звітують за МСФЗ, що надає можливість
користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків. Поправки до МСФЗ (ІРК8) 4 «Страхові
контракти», спрямовані на питання, пов'язані з різними датами вступу в силу МСФЗ (ІРК.8) 9 і
нового стандарту МСФЗ 17, який замінить МСФЗ (ІРК.8) 4.
Дана поправка надає компаніям, відповідним критерієм участі в переважно страховій діяльності,
можливість продовжити застосування поточного обліку за МСФЗ і відкласти застосування МСФЗ
(ІРК.8) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в області
страхування або періодів, що починаються 1 січня 2021 року або пізніше («Положення про
закінчення терміну дії»). Поправка окремо передбачає для всіх організацій з договорами, що
потрапляють в сферу дії МСФЗ (ІРК.8) 4, можливість застосовувати МСФЗ (ІРК.8) 9 в повному
обсязі з урахуванням коригування прибутку або збитків, що передбачає виключення впливу
МСФЗ (ІРК.8) 9, в порівнянні з МСФЗ ( ІА8) 39, щодо класифікованих на власний розсуд
фінансових активів, що відповідають вимогам, що пред'являються. Це називається принципом
«перекриття» і може використовуватися в відношенні окремих активів, що відповідають певним
вимогам до класифікації на власний розсуд і зміни такої класифікації.
• Поправки до МСБО (ІА8) 12 «Податки на прибуток» уточнюють визнання відкладених
податкових активів щодо нереалізованих збитків, пов'язаних з борговими інструментами, що
оцінюються за справедливою вартістю
У поправках пояснюється, що на підставі нереалізованих збитків за борговими інструментами,
оцінюваними за справедливою вартістю у фінансовій звітності, але в цілях оподаткування
оцінюваних за собівартістю, можуть виникати тимчасові різниці.
У поправках також уточуються , що оцінка можливого майбутнього оподатковуваного прибутку
не обмежена балансовою вартістю активу, а також, що при порівнянні тимчасових різниць з
майбутнім оподатковуваним прибутком майбутній оподатковуваний прибуток не включає в себе
податкові відрахування, пов'язані зі сторнуванням даних тимчасових різниць.
У поправках пояснюється, що Компанії повинні визнавати податкові наслідки щодо дивідендів, як
цей термін визначено в МСФЗ (ІРК.8) 9, в момент визнання зобов'язання з виплати дивідендів.
Податкові наслідки щодо дивідендів в більшій мірі пов'язані з минулими операціями чи подіями,
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які генерували розподільчий прибуток, ніж з розподілами між власниками. Отже, Компанії
повинні визнавати податкові наслідки щодо дивідендів у складі прибутку чи збитку, іншого
сукупного доходу або власного капіталу в залежності від того, де організація спочатку визнала
такі минулі операції або події. Компанії повинні застосовувати дані зміни до річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї
дати. Якщо Компанії застосовують дані поправки до більш раннього періоду, вони повинна
розкрити цей факт. При першому застосуванні цих поправок організація повинна застосовувати їх
до податкових наслідків щодо дивідендів, визнаних на дату початку самого раннього
порівняльного періоду або після цієї дати.
• Поправки до МСБО (ІА8) 23 «Витрати на позики». В наступній редакції викладено пункт 14:
якщо кошти позичені взагалі й використовуються з метою отримання кваліфікованого активу, то
суму витрат на позики, яка підлягає капіталізації, слід визначати шляхом застосування норми
капіталізації до витрат на цей актив. Норма капіталізації повинна бути середньозваженою
величиною витрат на позики стосовно всіх непогашених позик суб’єкта господарювання протягом
цього періоду, а не лише позик, які були здійснені конкретно з метою отримання кваліфікованого
активу. Сума витрат на позики, капіталізована суб’єктом господарювання протягом періоду, не
повинна перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього періоду. Пункт 28А
доповнено наступним змістом юрганізація повинна застосовувати ці зміни до витрат, понесених
на дату початку річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує поправки, або
після цієї дати. Пункт 2 9 0 викладено в наступній редакції : суб’єкт господарювання застосовує
цей стандарт для річних періодів, які починаються 1 січня 2019 р. або пізніше.
• Уточнення до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» та МСФЗ 11 «Спільна діяльність». Зокрема, у
МСФЗ 3 тепер міститься вимога повторної оцінки частки в бізнесі за умов, коли суб'єкт
господарювання отримує контроль над таким бізнесом, який є спільною операцією. Зазначена
вимога пов’язана з позиціонуванням такої угоди як поетапного об’єднання бізнесу. Натомість у
МСФЗ 11 робиться уточнення щодо спільного контролю: коли підприємство отримує спільний
контроль над бізнесом, що є спільною операцією, підприємство не проводить повторної оцінки
раніше визнаної частки в цій компанії.
2.3. Функціональна валюта й валюта представлення, ступінь округлення
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є національна валюта України, гривня.
Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються
операціями в іноземних валютах. Усі дані фінансової звітності представлені в тисячах
українських гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником
Товариства 27 лютого 2019 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити
зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.
2.5. Звітний період фінансової звітності
Звітність складена станом на 31 грудня 2018 року за звітний період - календарний рік: з 01 січня
2018 р. до 31 грудня 2018 р.
Інформація, що розкривається в фінансовій звітності, є зіставною, а саме: фінансова інформація
розкривається за звітний період і аналогічний період 2017 року.
2.6. Безперервність діяльності Товариства
Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що Товариство буде
продовжувати свою діяльність необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає
реалізацію активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Управлінський персонал
не має намірів ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2018 р.
управлінському персоналу невідомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами.

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби
Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності
відповідно до принципів безперервності діяльності.
3.Стислий виклад облікової політики
3.1. Основа подання
Суттєві облікові політики, що були використані при підготовці цих фінансових звітів, узагальнено
нижче.
Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визначеної МСФЗ для
кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат. Більш детальний опис основи для оцінки
статей звітності наведено нижче.
Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично закріпленного права
здійснити взаємозалік та наміру реалізувати актив одночасно із врегулю ванням зобов’язання.
Фінансові звіти були складені на основі принципу безперервності діяльності Т овари ства, який
передбачає реалізацію активів та погашення заборгованості при звичайному веденні бізнесу.
3.2. Попередні оцінки та припущення
Складання фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від управлінського п е р с о с а л у
здійснення попередніх оцінок та припущень, які впливають на відображені суми активів та
зобов’язань, а також розкриття інформації про непередбачені активи та зобов’язання на дату
фінансових звітів і відображені суми доходів та витрат звітного періоду. Через невизначеність,
властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати, відображені у майбутніх
періодах, можуть базуватися на сумах, що відрізн яю ться від таких попередніх оцінок. Попередні
оцінки та припущення керівництва мають значний вплив на визнання та оцінку певних активів,
зобов’язань, доходів та витрат групи, зокрема на:
страхові резерви;
резерви на знецінення дебіторської заборгованості та інших активів.
Подальша інформація стосовно визнання та оцінки таких активів та зобов’язань надведена у
відповідних примітках.
3.3. Валюта виміру та подання
Фінансові звіти Товариства подані у гривні (грн.), що також є функціональною в а с ю т о ю
виходячи з основного економічного середовища, у якому Товариство здійснює свою діяльність.
Це означає, що операції в валютах інших, ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних
валютах. Прибутки та збитки від зміни валютних курсів в н а с л ід о к таких операцій, а також
внаслідок конвертації залишкових балансів за курсом на кінець року відображені у звіті про
сукупні доходи у статтях «інші доходи» або «інші витрати» відповідно.
Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не за зн а ч е н о інше.
3.4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі, грошові кошти на поточних
рахунках в банках. Станом на 31.12.2018р. залишків готівки в касі Товариства немає
3.5. Депозити в банках
Депозити в банках включають кошти, розміщені в банках як строкові внески (як п р а с и л о , від
трьох місяців і більше) та на поточних рахунках, «Вільні кошти».
3.6. Фінансові активи
Фінансові активи залежно від мети, з якою вони були придбані, класифікуються за такими
категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з урахуванням змін вартості через звіт
про прибутки і збитки, позики та дебіторська заборгованість, ін в ес ти ц ії, що утримуються до
погашення. Фінансові активи Товариства включають д еб іто р сь к у заборгованість, інвестиції, які
оцінюються за справедливою вартістю, та інвестиції, що оцінюються за історичною собівартістю.
Усі стандартні операції з придбання та продажу фінансових активів відображ аю ться на дату
розрахунків. Датою розрахунків є дата, коли здійснюється поставка активу Товариства.
2018 р,
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Стандартними операціями з придбання та продажу фінансових активів є придбання та продаж
активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом строку, визначеного
законодавством або правилами даного ринку. Під час первісного визнання фінансовий актив
оцінюється за справедливою вартістю плюс, якщо фінансовий актив не є активом за
справедливою вартістю через звіт про прибутки та збитки, витрати на здійснення операції, що
безпосередньо пов’язані з придбанням такого фінансового активу. Припинення визнання
фінансових активів має місце, коли минають права на отримання грошових потоків від
фінансових активів або такі права передані, та ризики і винагороди, пов’язані з правом власності
на фінансові активи, в основному передані.
3.7. Страхові та інвестиційні контракти
Договори, що передають значний страховий ризик, класифікуються як договори страхуван ня та
перестрахування.
3.7.1. Дебіторська заборгованість за договорами страхування
Дебіторська заборгованість за договорами страхування відображається в балансі Товариства у разі
наявності.
3.7.2. Договори перестрахування
Товариство укладає договори перестрахування з метою обмеження потенційного збитку шляхом
диверсифікації ризиків. Контракти, що узгоджують отримання/надання компенсації за збитками
за одним або кількома страховими контрактами, є к о н тр актам и на перестрахування.
3.7.3. Відстрочені аквізиційні витрати
Витрати, що пов’язані з укладанням нових договорів страхування та відновленням раніше
укладених, в основному, винагороди Повіреного, капіталізуються та амортизуються протягом
періоду, в якому відповідні страхові премії визнаються зароблен и м и . Відстрочених аквізиційних
витрат Товариство не має.
3.7.4. Зобов’язання за договорами страхування
Зобов’язання за договорами страхування включають резерв незароблених премій та резерв
заявлених, але невиплачених збитків. Частка перестраховиків у резерві незароблених премій
визначається відповідно до умов договорів перестрахування та відображається у складі активів.
Резерв незароблених премій включає частки нарахованих страхових премій, що відповідають
страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Частка перестраховиків у резерві незароблених
премій визначається відповідно до умов договорів перестрахування та відображається у складі
активів.
У 2018 році компанія формувала та вела облік резерву незароблених премій використовуючи
метод % визначений Законом України «Про страхування».
Резерв заявлених, але невиплачених збитків, зазвичай включає зарезервовані несплачені страхові
платежі та відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення
щодо виплати або відмови у виплаті.
Відповідно до вимог МСФЗ ПРАТ «Українська промислова страхова компанія» » на 31.12.2018
року запросило актуарія Луць А.О. (свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам до
осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками № 01-024 від 10.01.2017р., видане
відповідно до розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг від 10.01.2017р. № 9) для проведення оцінки адекватності своїх
визнаних страхових зобов’язань. Отримані результати тесту підтвердили адекватність
сформованих резервів станом на 31.12.2018 р. і, відповідно, продемонстрували відсутність
необхідності Компанії у їх збільшенні.
Резерв незароблених премій станом на 31.12.2018 склав 1 469,55 тис. грн.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків станом на 31.12.2018р. не формувався.
За висновком актуарія, наведеному в Актуарному звіті, сумарний профіцит в РНП на 31.12.2018р.
становить 1 066,9 тис. грн. Необхідності в дорезервуванні резерву незароблених премій немає.
Сумарно по портфелю К ип-оіїтест резервів збитків на 31.12.2016 та на 31.12.2017 дає нуль, отже
підстав для того, щоб вважати резерв збитків, сформований на 31.12.2018 Компанією недостатнім
немає.
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3.8. Основні засоби
Основні засоби, що були придбані Товариством, обліковуються з огляду визнання їх активом.
Амортизація основних засобів нараховується пооб’єктно прямолінійним методдом, що
відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід.
Строк корисної експлуатації активу визначається виходячи з очікуваної корисності а к т и в у для
Товариства.
Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані та одержання
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх ви кори станн я, визнаються
витратами періоду. Заміни та удосконалення, які можуть продовжити строк корисної експлуатації
чи значно покращити стан активу, капіталізуються.
3.9. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають безстрокові ліцензії та програмне забезпечення Товариства.
3.10. Зменшення корисності активів
На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартість своїх активів з м е т о ю
визначити, чи існує ознака зменшення корисності цих активів. Якщо таке свідчення існує, сума
очікуваного відшкодування активу попередньо оцінюється для визначення ступеня збитку від
зменшення корисності (якщо він існує). Коли неможливо п о п е р е д н ь о оцінити суму очікуваного
відшкодування окремого активу, Товариство п о п ер ед н ьо оцінює суму очікуваного
відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, до якої належить актив.
При аналізі наявності свідчення про зменшення корисності інвестицій, доступних для продажу,
Товариство використовує всю доступну інформацію щодо їх обігу на ринку, а також щодо
надійності та ризикованості діяльності емітентів таких паперів.
3.11. Оренда
Відсутні об’єкти, що одержані у фінансову оренду.
Усі угоди оренди класифіковані як операційна оренда. Платежі за угодами операційної оренди
визнаються витратами на прямолінійній основі протягом строку оренди. Товариство не є
орендодавцем.
3.12 Капітал
Статутний капітал визначено виходячи із вартості часток учасників.
Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту
компанії.
Збитки, що є результатом декласифікації активів, часткового їх списанняз огляду невизнання
останніх активом та що не були перекриті прибутками Товариства, списуються за рахунок
резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів та відображаються в Звіті про
власний капітал Товариства.
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного року, які розкриті у
звіті про фінансові результати
3.13. Фінансові зобов’язання
Фінансові зобов’язання Товариства включають зобов’язання за договорами страхуван н я та іншу
кредиторську заборгованість. Фінансові зобов’язання визнаються, коли Товариство стає стороною
контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань. Усі процентні витрати, пов’язані з
фінансовими зобов’язаннями, визнаються як «процентні витрати у звіті про фінансові результати.
3.14. Пенсії та пенсійні плани
Товариство здійснює обов’язкові відрахування до Державного Пенсійного фонду України на суму,
яка розраховується на основі заробітної плати кожного працівника. Такі суми відображаються як
витрати у тому періоді, коли працівникові нараховується відповідна винагорода.
Станом на 31 грудня 2018 року Товариство не мало додаткових зобов’язань за п ен сій н и м и
планами, допомозі після виходу на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення перед
ДШр.

нинішніми або колишніми працівниками.
3.15. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток та на дохід обчислюється відповідно до законодавства України.
Вид податкуОб’єкт оподаткуванняСтавка податку
Податок на дохідСума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за
договорами страхування та співстрахування (останні тільки в розмірі належних страховику)3%
Податок на прибутокФінансовий результат, зменшений на величину нарахованого податку на
дохід 18%
ПРАТ«УПСК» зареєстровано як платник податку.
4. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти розміщені на поточних рахунках та депозитах банків в сумі 1725 тис. грн. станом
на 31.12.2018р. (станом на 31.12.2017р. - 1526 тис. грн.).
Депозити розміщені в банківських установах на території України, кредитний рейтинг яких не
нижче ніж АА за національною рейтинговою шкалою .
Процентні ставки за депозитами в гривні відповідають ринковим та складають у середньому від 6
до 17 % річних залежно від терміну вкладу.
5. Фінансові інвестиції
Довгострокові фінансові інвестиціїЗІ грудня 201731 грудня 2018
Корпоративні права підприємств - резидентів України 1589415894
Поточні фінансові інвестиції
Акції підприємств - резидентів України 1829717958
Акції підприємств, вільне обертання яких на ринку цінних паперів було обмежено рішеннями
регулятора (НКЦПФР), тимчасово (на час блокування регулятором їхнього обігу) обліковуються
на забалансовому рахунку Товариства та в валюті балансу станом на 31.12.2017 та 31.12.2018р. не
обліковуються. Якщо НКЦПФР прийме рішення про поновлення їхнього обігу - ці акції будуть
поновлені на балансових рахунках Товариства.
6. Дебіторська заборгованість
Дебіторської заборгованості за договорами зі страхування (перестрахування) немає.
Довгострокова дебіторська заборгованість представлена векселями на суму 16 000 тис. грн.
(в 2017р. та 2018 р.), термін сплати за якими закінчується 20.02.2020р. Стан векселедавця
Компанія постійно моніторить, очікуємо повне і своєчасне, а можливо і дострокове погашення
векселів.
7. Інші активи
31 грудня 201731 грудня 2018
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги—
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1Інша поточна дебіторська заборгованість 163167
у тому числі поворотної безпроцентної фінансової допомоги працівникам 140130
Всього, чиста сума 164167
Інша поточна дебіторська заборгованість є короткостроковою та підлягає погашенню протягом
одного року.
8. Основні засоби
Рух основних засобів за рік, що минув 31 грудня 2018 року, узагальнено таким чином:
Комп’ютерне обладнання Меблі, устаткуванняВсього

Первісна вартість
На 1 січня 2018231235
Надходження —
Вибуття —
На 31 грудня 2018231235
Чиста балансова вартість На 1 січня 201871118
На 31 грудня 201881220
Рух основних засобів за рік, що минув 31 грудня 2017 року, узагальнено таким чином:
Комп’ютерне обладнання Меблі, устаткуванняВсього
На 1 січня 2017231235
Надходження —
Вибуття —
На 31 грудня 2017231235
Чиста балансова вартість На 1 січня 201761117
На 31 грудня 201771118
9. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи включають відновлення нарахованої амортизації на безстрокові ліцензії (14
безстрокових ліцензій) та програмне забезпечення, придбаних Товариством на загальну суму
177,0 тис. грн. станом на 31.12.2018р. (172,0 тис. грн. - н а 31.12.2017 р.)
10. Страхові резерви
31 грудня 201731 грудня 2018
Загальна сума 18181470
Перестрахування (757)(408)
Чиста сума 10611062
Резерв незароблених премій за строками погашення узагальнено таким чином:
31 грудня 201731 грудня 2018
До 1 року 18181470
Від 1 до 5 років —
Більше 5 років —
Всього 18181470
11. Статутний капітал
Станом на 31 грудня 2018 р. зареєстрований та оплачений статутний капітал Товари-ства складає
50 000,0 тисяч гривень, (на 31.12.2017 - 50 000,0 тис. грн..)
12. Кредиторська заборгованість
Склад поточної кредиторської заборгованості 31 грудня 201731 грудня 2018
за товари, роботи, послуги 9717
у тому числі за розрахунками з перестрахування та
за розрахунками з купівлі цінних паперів68
25за розрахунками з бюджетом 144103
у тому числі з податку на прибуток142103
за розрахунками зі страхування—
за розрахунками з оплати праці69
за одержаними авансами (за договорами страхування^5 8
Всього272137
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Поточна кредиторська заборгованість є короткостроковою та підлягає погашенню протягом
одного року.
Станом на 31 грудня 2018 р. у Товариства відсутня довгострокова кредиторська заборгованість.
13. Зароблені премії, чисті
20172018
Нараховані премії 47493434
Премії передані у перестрахування(1783)(1082)
Нараховані премії, чисті 29662352
Зміна резерву незароблених премій 58-348
Частка перестраховиків у зміні резерву незароблених премій 55-349
Зміна резерву незароблених премій, чиста 113-1
Зароблені премії, чисті 30792351
14. Процентні доходи
20172018
Доходи від депозитів 83143
14. Інші та інші операційні доходи
20172018
Інші операційні доходи 6694424
Інші доходи276587
Інші операційні доходи - частка страхових платежів, що належить співстраховикам за діючими
договорами зі співстрахування
Інші доходи - доходи від операцій з ЦП.
15. Страхові виплати та відшкодування, чисті
Товариством в 2017 році було виплачено страхових виплат та відшкодувань на суму 437 тис. грн.,
в 2018 році страхових виплат заявлено не було.
16. Адміністративні та інші операційні витрати
20172018
Витрати на персонал (270)(273)
Аквізиційні витрати(786)(1336)
Офісні та інші витрати (42)(50)
Інші операційні витрати, в т.ч. перерахування частки страхових платежів, що належить
співстраховикам за діючими договорами зі співстрахування (2017 та 2018 роки)(7055)(829)
Всього (8153)(2488)
17. Інші витрати
20172018
Інші витрати 3889414
Всього, чисті 3889414
18. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток20172018
Податок на дохід (142)(103)
Податок на прибуток —
Відстрочені витрати з податку на прибуток —
Всього витрати з податку на прибуток (142)(103)
19. Операції з пов’язаними сторонами
Пов’язані сторони Товариства протягом 2017 та 2018 років
2018 р.
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22957885

Група№ записуПовна назва юр. особи власника (акціонера, учасника)
Компанії чи П.І.Б фіз. особи - власника (акціонера, учасника) та посадової особи Компанії
Частка в
Статутному капіталі Компанії, %
ААкціонери Компанії - фізичні та юридичні особи
1ТОВ "ЛОЦИЯ." (ПРАТ «ЛОЦИЯ до 28.09.2017р.)96,09125 %
БКерівники - фізичні особа
ІШарай К.В. - генеральний директор ПРАТ "УПСК"2Коробка В.Є. - директор ТОВ "ЛОЦИЯ." (ПРАТ «ЛОЦИЯ до 28.09.2017р.)Операції з пов'язаними сторонами, які мали місце протягом 2016 та 2017 років
20172018
Операції з пов’язаними
сторонамиВсьогоОперації з пов’язаними
сторонамиВсього
Короткострокові виплати працівникам за рік4321558224
Короткострокові зворотні фінансові допомоги працівникам за рік505140—
Надано довгострокову зворотну фінансову допомогу працівникам терміном на 3 роки 142142—
20. Потенційні та умовні активи та зобов’язання
20.1. Оподаткування
Законодавство України з питань оподаткування є предметом частих змін. К ер івн и ц тво вважає,
що Товариство дотримувалось всіх нормативних положень, і всі перед-'бачені законодавством
податки були нараховані та сплачені. У випадках, коли порядок нарахування податкових
зобов’язань був недостатньо чітким, Товариство н араховувало податкові зобов’язання на основі
офіційних роз’яснень та оцінок керівництва.
20.2. Судові процеси
У ході звичайної діяльності Товариство залучається до різних судових процесів. У викладку,
якщо Товариство є стороною судового процесу та втрати за наслідками такого процесу є
ймовірними, Товариство створює відповідні резерви для покриття збитків. В 2018 році судових
позовів та справ в судах Товариство не мало і на 31 грудня 2018 р. відсутні справи або позови, що
можуть п р и зв е с ти до суттєвого збитку.
21. Політики управління ризиками
Основними ризиками, з якими Товариство стикається у ході звичайної діяльності, є кредитний
ризик, страхові ризики та ризик ліквідності. Відповідальність за управління стратегічними
ризиками Товариства повкладено на Генерального директора Товариства. Контроль за
фінансовою та операційною діяльністю Товариства, у тому числі процесами управління ризиками,
здійснює Ревізор. Зазначені органи управління за Статутом та діючим законодавством
підпорядковані Загальним зборам учасників Товариства.
Крім того на виконання «Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у
страховика», затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг від 04.02.2014р. № 295
(зареєстрованих в Міністерстві юстиції від 03.03.2014р. за № 344/25121), та «Вимог щодо
регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових
ризиків та результатів проведених стрес-тестів», затверджених розпорядженням Нацкомфінпослуг
від 13.02.2014р. № 484 (зареєстрованих в Міністерстві юстиції від 12.03.2014р. за№ 352/25129)
генеральний директор Товариства Шарай К.В. був відповідальним працівником Товариства, що
виконував функцію оцінки ризиків, відповідно до Системи управління ризиками ПРАТ «УПСК»
протягом 2018 року.
Товариство не брало участі в будь-яких суттєвих операціях з використанням похідних фінансових
інструментів. Загальна програма управління та система управління ризиками спрямована на
відстеження динаміки фінансового ринку України і зменшення його потенційного негативного
впливу на результати діяльності Товариства.

21.1. Кредитний ризик. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово
стабільними сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередньої
оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного
ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції,
доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний з можливістю
дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорівнює балансовій вартості інструменту
21.2. Страхові ризики
Основною діяльністю ПРАТ«УПСК» є страхова діяльність, що передбачає прийняття ризику
втрат з боку іншої сторони чи організації, які напряму несуть ри^зики втрат. Такі ризики
стосуються втрати власності, виникнення зобов’язань перед третіми особами, нещасних випадків
та інших ситуацій, які можуть виникнути у разі настання страхового випадку. Таким чином,
Товариство несе ризик невизначеності стосовно строку та вартості таких подій, та наступних
претензій за договорами страхуван н я.
Товариство керує своїми страховими ризиками шляхом укладенням договорів перестрахування,
застосуванням процедур прийняття ризиків. Політика та система управління ризиками Товариства
також спрямована на виконання законодавчих вимог щодо забезпечення плато-спроможності. Ці
вимоги включають створення обов’язкових страхових резервів та перевищення фактичного запасу
платоспроможності над нормативним, про що Това~гриство регулярно звітує до органів
державного нагляду.
Товариство укладає договори факультативного перестрахування з резидентами України. Договори
з перестрахування не звільня-'ють Товариство від прямих обов’язків у відношенні до
страхувальника.
21.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності - це ризик неспроможності Товариства виконати свої зобов’язання за виплатами
у встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин. Основним ризиком, якому
піддається Товариство, є вимоги щодо доступності його грошових коштів для виконання
зобов’язань за договорами страхування. Політика Товариства включає розміщення коштів
страхових резервів з урахуванням безпечттості, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості,
а також забезпечення ф а к т и ч н о ї платоспроможності на кожну звітну дату відповідно до вимог
діючого законодавства України.
22. Політики управління капіталом
Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності
ПРАТ«УПСК», відповідність ключових показників вимогам законодавства України до страхових
компаній, а також приріст капіталу. Прийняття відповідних рішень стосовно підтримання або
зміни структури к а п іт а л у належить до компетенції Загальних зборів учасників Товариства.
Оцінка та контроль достатності капіталу здійснюється з урахуванням вимог законодавства
України.
23. Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається відповідно до таких вимог:
- справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань зі стан дартн им и умовами,
якими торгують на активних ліквідних ринках, визначається на осно~,ві ринкових котирувань;
- справедлива вартість інших фінансових активів та фінансових зобов’язань (за винятком
похідних фінансових інструментів) визначається відповідно до загальнови зн ан ої моделі
ціноутворення на основі аналізу дисконтованих грошових потоків із використанням цін для
поточних ринкових операцій, які піддаються спостере^женню.
На думку керівництва балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов’язань,
відображених у фінансовій звітності, приблизно дорівнює їхній сп раведли вій вартості.
24. Події після звітної дати
Суттєві події після дати балансу відсутні.

Г енеральний директор
Головний бухгалтер
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XV. Відомості про аудиторський звіт
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГАРАНТ-АУДИТ»

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

31200575

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

04116, м. Київ, вулиця Старокиївська, будинок 10

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

3838

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

28.02.2018, 0770

Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності

01.01.2018-31.12.2018

Думка аудитора

із застереженням

8 Пояснювальний параграф (за наявності)
Основа для думки із застереженням
У процесі діяльності протягом 2018 року (по 30.12.2018р. включно) Компанія дотримувалась обов'язкових критеріїв і
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, які встановлені Положенням «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», затвердженим
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07
червня 2018 року № 850.
Станом на 31.12.2018р. нормативи виконані наступним чином:
норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації станом на
31.12.2018р. перевищує величину страхових резервів на 17% (255,25 тис. грн.) і складає 1 724,8 тис. грн. при цьому
страхові резерви дорівнюють 1 469,55 тис. грн.;
норматив якості активів станом на 3 1.12.2018р. дорівнює 587,6 тис. грн. (40% страхових резервів), при цьому
низькоризикові активи (грошові кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче ніж АА за національною
рейтинговою шкалою) станом на 31.12.2018р. дорівнюють 1725 тис. грн., що в 2,9 рази або на 1137,4 тис. грн.
перевищують норматив якості активів;
• норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2018р., не виконується в повному обсязі, а
саме: сума прийнятних активів складає 2133 тис. грн. при нормативному обсязі активів 10 607 тис. грн., що на 8 474
тис. грн. менше необхідної величини.
У складі фінансових активів Компанії обліковується довгострокова фінансова заборгованість , яка складається з
заборгованості за простими векселями в кількості 32 штуки номінальною вартістю 500 тис. грн. кожний на загальну
суму 16 000 тис. грн., з терміном погашення 25.02.2020 р. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітках до
фінансової звітності не розкрита ця інформація.
Фінансові інвестиції в цінні папери, які доступні для продажу, що відображаються за справедливою вартістю (з
урахуванням зменшення корисності), загальна вартість яких станом на 31.12.2018 року відображені у фінансовій
звітності Компанії в сумі 17958 тис. грн. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітці 5 не розкритий склад
цих поточних фінансових інвестицій.
До складу довгострокових фінансових інвестицій входять корпоративні права, загальна сума яких на 31.12.2018р.
становить 15 894 тис. грн. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітці 5 не розкрита інформація за
об’єктами зазначених корпоративних прав.
Одним з ризиків, на які наражається Компанія є ризик інвестицій в акції (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості
активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій).
Згідно з МСФЗ 7 « Фінансові інструменти: розкриття інформації», параграф 33:
«для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт господарювання розкриває:
а) вплив ризику і як він виникає;
б) свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику;
в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом.»
Компанією не розкрита якісна інформація про ризик інвестицій в акції та не розкрита кількісна інформація щодо
аналізу впливу цього ризику, на який наражаються її фінансові інструменти (акції).
Вказана інформація наведена в стрес-тестах страховика відповідно до вимог розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, № 484 від 13.02.2014 р., надана регулятору разом з
фінансовою річною звітністю, але не відображена в Примітках до річної фінансової звітності.
Для підприємств, для яких законодавчими чи нормативними актами встановлено вимоги до розміру капіталу чи
2018 р.
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фінансові співвідношення, що розраховуються на підставі величини капіталу, потрібно відобразити дотримання цих
вимог у примітках до фінансової звітності. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітках не розкрита ця
інформація, що є відхиленням від вимог МСФЗ.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 років, прийнятих в якості
національних стандартів аудиту (далі за текстом - МСА) з урахуванням рекомендацій щодо аудиторських звітів, які
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
результатами аудиту річної звітності. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, та
етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки
з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
9 Номер та дата договору на проведення аудиту Дод.угода№1 до дог. № 17-01/04-19 від 17.04.2019, 17.04.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту

18.04.2019-25.04.2019

11 Дата аудиторського звіту

25.04.2019

12 Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

63000,00

13 Текст аудиторського звіту
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Національній комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Власникам акцій та Керівництву
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 22957885, місцезнаходження: 01133, м. Київ, бульвар Лесі
Українки, буд.7 Б (Літера А), офіс157, надалі по тексту «Компанія» або ПРАТ «УПСК»), що складається зі звіту про
фінансовий стан на 31 грудня 2018 року, звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі, звіту про рух
грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31
грудня 2018 року, її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІУ щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
У процесі діяльності протягом 2018 року (по 30.12.2018р. включно) Компанія дотримувалась обов'язкових критеріїв і
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій, які встановлені Положенням «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика», затвердженим
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07
червня 2018 року № 850.
Станом на 31.12.2018р. нормативи виконані наступним чином:
•норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації станом на
31.12.2018р. перевищує величину страхових резервів на 17% (255,25 тис. грн.) і складає 1 724,8 тис. грн. при цьому
страхові резерви дорівнюють 1 469,55 тис. грн.;
•норматив якості активів станом на 31.12.2018р. дорівнює 587,6 тис. грн. (40% страхових резервів), при цьому
низькоризикові активи (грошові кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче ніж АА за національною
рейтинговою шкалою) станом на 31.12.2018р. дорівнюють 1725 тис. грн., що в 2,9 рази або на 1137,4 тис. грн.

перевищують норматив якості активів;
•норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2018р., не виконується в повному обсязі, а
саме: сума прийнятних активів складає 2133 тис. грн. при нормативному обсязі активів 10 607 тис. грн., що на 8 474
тис. грн. менше необхідної величини.
У складі фінансових активів Компанії обліковується довгострокова фінансова заборгованість , яка складається з
заборгованості за простими векселями в кількості 32 штуки номінальною вартістю 500 тис. грн. кожний на загальну
суму 16 000 тис. грн., з терміном погашення 25.02.2020 р. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітках до
фінансової звітності не розкрита ця інформація.
Фінансові інвестиції в цінні папери, які доступні для продажу, що відображаються за справедливою вартістю (з
урахуванням зменшення корисності), загальна вартість яких станом на 31.12.2018 року відображені у фінансовій
звітності Компанії в сумі 17958 тис. грн. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітці 5 не розкритий склад
цих поточних фінансових інвестицій.
До складу довгострокових фінансових інвестицій входять корпоративні права, загальна сума яких на 31.12.2018р.
становить 15 894 тис. грн. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітці 5 не розкрита інформація за
об’єктами зазначених корпоративних прав.
Одним з ризиків, на які наражається Компанія є ризик інвестицій в акції (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості
активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій).
Згідно з МСФЗ 7 « Фінансові інструменти: розкриття інформації», параграф 33:
«для кожного типу ризику, що виникає, внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт господарювання розкриває:
а) вплив ризику і як він виникає;
б) свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику;
в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом.»
Компанією не розкрита якісна інформація про ризик інвестицій в акції та не розкрита кількісна інформація щодо
аналізу впливу цього ризику, на який наражаються її фінансові інструменти (акції).
Вказана інформація наведена в стрес-тестах страховика відповідно до вимог розпорядження Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, № 484 від 13.02.2014 р., надана регулятору разом
з фінансовою річною звітністю, але не відображена в Примітках до річної фінансової звітності.
Для підприємств, для яких законодавчими чи нормативними актами встановлено вимоги до розміру капіталу чи
фінансові співвідношення, що розраховуються на підставі величини капіталу, потрібно відобразити дотримання цих
вимог у примітках до фінансової звітності. Проте управлінським персоналом Компанії в Примітках не розкрита ця
інформація, що є відхиленням від вимог МСФЗ.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту видання 2016-2017 років, прийнятих в якості
національних стандартів аудиту (далі за текстом - МСА) з урахуванням рекомендацій щодо аудиторських звітів, які
подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, за
результатами аудиту річної звітності. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі
«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до
Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, та
етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки
з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження були значущими під час нашого аудиту
фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в
цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
Дебіторська заборгованість
Станом на звітну дату Компанія обліковує дебіторську заборгованість. Загальний розмір такої дебіторської
заборгованості в структурі активу Балансу (Звіту про фінансовий стан) Компанії є суттєвим, а саме: загальна сума
дебіторської заборгованості на 31.12.2018 складає 16167 тис. грн., що становить 30,9% від загального обсягу активів
(2017: 16163 тис. грн., що становило 30,6% від загального обсягу активів).
При аудиті дебіторської заборгованості наші зусилля значною мірою були спрямовані на: дослідження первинних
документів та облікових регістрів обліку дебіторської заборгованості; дослідження наявних договорів, прибуткових та
видаткових документів, актів наданих послуг/виконаних робіт актів звірок з дебіторами; отримання зовнішніх
підтверджень щодо окремих дебіторів.
Наші аудиторські процедури включали: тестування засобів контролю процесу погашення дебіторської заборгованості;
тестування отримання грошових коштів; тестування обґрунтованості дисконтування.
До складу дебіторської заборгованості на звітну дату входить довгострокова та інша поточна дебіторська
заборгованість, інформація щодо якої розкрита у Примітках до річної фінансової звітності за 2018 рік у Примітці 6 та
7.
Оцінка страхових зобов’язань (страхових резервів)

Оцінка зобов'язань (страхових резервів), що виникають за договорами страхування - складний процес, що вимагає
істотних професійних суджень і оцінок та який базується на припущеннях щодо майбутніх економічних і політичних
умов. Припущення, що використовуються при оцінці зобов'язань за договорами страхування, іншими ніж страхування
життя, включають оцінку сум виплат та інші припущення, що використовуються при проведенні тесту на достатність
зобов'язань.
Оскільки навіть невеликі зміни припущень можуть викликати значну зміну оцінки зобов'язань, ми вважаємо це
питання ключовим для аудиту фінансової звітності.
Ми оцінили основні методики для розрахунку резервів на предмет їх відповідності МСФЗ. Ми виконали оцінку і
протестували організацію і операційну ефективність засобів контролю щодо даних, які використовуються для
розрахунку резервів, а також щодо самого розрахунку.
Мета наших процедур полягала в тому, щоб встановити, що ми можемо покладатися на ці засоби контролю для цілей
нашого аудиту.
Наші аудиторські процедури спрямовані на підтвердження того, що моделі, які застосовувалися для розрахунку
резервів, забезпечують розрахунок страхових зобов'язань в повному обсязі і з великим ступенем точності. Ми оцінили
процес тестування страхових зобов'язань на достатність - ключовий тест на адекватність нарахованих зобов'язань
розрахунковим.
На 31.12.2018 року страхові зобов'язання (страхові резерви) Компанії складають 1470 тис. грн., що становить 91,5%
всіх зобов'язань. Примітки №№ 3.3.5, 6.7 до річної фінансової звітності містять інформацію про страхові резерви та
порядок їх визнання відповідно до облікової політики Компанії.
Інші питання
Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за інформацію у річних звітних даних за 2018 рік, складених
відповідно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зі змінами, затвердженими Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.09.2018 року №1521, які включають:
Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика
Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя
Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя
Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування
Розділ 5т 1. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 5тЗ. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування
Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика
Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених
премій на кінець звітного періоду
Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування
Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика Звіт про страхові платежі та виплати
по структурних підрозділах страховика
Декларація-Розділ 1. Загальні показники діяльності страховиків із страхуванням та перестрахуванням
Декларація 2-Розділ 2. Основні відомості про операції перестрахування
Разом із річною звітністю до Нацкомфінпослуг страховики подають:
1) інформацію щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, встановленою
Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових
ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого
2014 року № 484, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129, у паперовій
або електронній формі;
2) звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуго (подається страховиками, які створені у формі акціонерних
товариств) у паперовій або електронній формі.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані і ми не робимо висновок з будь-яким
рівнем впевненості щодо цих річних звітних даних.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з річними звітними даними
та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між річними звітними даними і фінансовою звітністю або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ці річні звітні дані мають вигляд такої, що містить суттєве
викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно річних звітних даних, отриманої до дати звіту аудитора, ми
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цих річних звітних даних, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до нашого звіту.

2018 р.

Інформація щодо Звіту про корпоративне управління
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація - фінансова та/або
нефінансова інформація (крім фінансової звітності та звіту аудитора щодо неї), яка входить до складу річного звіту
Компанії за 2018 рік станом на 31.12.2018 року, складеного відповідно до вимог Закону У країни «Про цінні папери та
фондовий ринок» № 3480-ІУ від 23.02.2006 (далі Закон № 3480-ІУ) та Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісією з цінних паперів та фондового ринку
(НКЦПФР) №2826 від 03.12.2013р. зі змінами від 04.12.2018р. №854 (Положення № 2826).
До складу цієї інформації включено Звіт про корпоративне управління.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією,
ідентифікованою вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою,
що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не
виявили таких фактів, які необхідно було б включити до звіту.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не висловлюємо свою думку щодо
цієї іншої інформації, за виключенням виконання вимог, які накладаються Законом України Про цінні папери та
фондовий ринок № 3480-ІУ, пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1.
Наше дослідження Звіту про корпоративне управління проводиться у відповідності до МСА 720 «Відповідальність
аудитора щодо іншої інформації». Це означає, що наше дослідження Звіту про корпоративне управління є відмінним
та суттєво меншим за обсягом порівняно з аудитом, який проводиться у відповідності до Міжнародних стандартів
аудиту. Ми вважаємо, що наше дослідження надало нам достатню основу для формування нашої думки.
На нашу думку, інформація, яка була включена до Звіту про корпоративне управління у відповідності до вимог
пунктів 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону № 3480-ІУ та яка була включена до складу річного звіту Компанії
станом на 31.12.2018 року, була підготовлена у відповідності до вимог Закону України «Про цінні папери та
фондовий ринок» пункти 5-9 частини 3 пункту 3 статті 40-1, і надана інформація узгоджена з фінансовою звітністю
Компанії.
На нашу думку, Звіт про корпоративне управління включає всю інформацію, про яку йде мова у пунктах 5-9 та 1-4
частини 3 пункту 3 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
Інформація щодо аудиту за попередній рік
Аудит фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., був проведений іншим аудитором (ТОВ
«Аудиторська фірма «Блискор Гарант»), який 26 березня 2018 року висловив модифіковану думку із застереженням
про дану звітність Компанії.
Причина модифікації полягала у наступному:
У складі фінансових активів Компанії обліковується довгострокова фінансова заборгованість , яка складається з
заборгованості по простим векселям в кількості 32 штуки, номінальною вартістю 500 тис. грн. кожний на загальну
суму 16000,0 тис. грн., з терміном погашення 25.02.2020р.. В Примітках до фінансової звітності ця інформація не
розкрита.
В примітках не розкрита інформація про методи подання інформації у фінансових звітах, а саме яким чином
класифікований цей актив, як оборотний (поточний), який:
-передбачається реалізувати або він призначений для цілей продажу або споживання при звичайних умовах
операційного циклу;
- він призначений головним чином для цілей продажу;
- його передбачається реалізувати протягом дванадцяти місяців після звітної дати;
- він являє собою грошові кошти або еквіваленти грошових коштів, крім випадків, коли його заборонено
використовувати для господарської діяльності протягом, щонайменше, дванадцяти місяців після звітної дати.
Фінансові інвестиції в цінні папери, які доступні для продажу, за справедливою вартістю (з урахуванням зменшення
корисності), загальна вартість яких станом на 31.12.2017 року відображенау фінансовій звітності Компанії в сумі
18297,0 тис. грн.
Ми звертаємо увагу на те, що в Примітках компанії не розкрита інформація про обіг акція, які заблоковані. В Компанії
не обліковуються в балансі. За 2017 рік було віднесено на забалансовий рахунки за рахунок прибутку, як втрата від
знецінення корисності активів в сумі 873,3 тис. гр н ..
Одним з ризиків, на які наражається Компанія є ризик інвестицій в акції (ризик, пов’язаний із чутливістю вартості
активів, зобов’язань та фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій).
Згідно з МСФЗ 7 « Фінансові інструменти: розкриття інформації», параграф 33:
«для кожного типу ризику, що виникає внаслідок фінансових інструментів, суб’єкт господарювання розкриває:
а) вплив ризику і як він виникає;
б) свої цілі, політику та процеси щодо управління ризиком та методи, використані для оцінки ризику;
в) будь-які зміни в а) або б) порівняно з попереднім періодом.»
Компанією не розкрита якісна інформація про ризик інвестицій в акції та не розкрита кількісна інформація щодо
аналізу впливу цього ризику, на який наражаються її фінансові інструменти (акції).
Питання, що стали підставою для висловлення модифікованої думки із застереженням попереднім аудитором, описані
вище в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого аудиторського звіту.
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Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до
застосованої концептуальної основи фінансової звітності - Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) та за
таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності для бухгалтерського обліку,
крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має
інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування
Компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм
протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:
•ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може
включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього
контролю;
•отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур,
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
•оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів
інформації, зроблених управлінським персоналом;
•доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів,робимо висновок, чи
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або,
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім, майбутні події або умови можуть примусити
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі;
•оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи
показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного
подання.
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки
заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми
визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є
ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи
регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення
можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог

Цей розділ складений з урахуванням вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою статті 14 Закону
України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-УІІІ (Закон
2258) до аудиторського звіту
УЗГОДЖЕНІСТЬ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ, ЯКИЙ СКЛАДАЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА, З
ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД; ПРО НАЯВНІСТЬ СУТТЄВИХ ВИКРИВЛЕНЬ У ЗВІТІ ПРО
УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ХАРАКТЕР

Відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999
№996-ХІУ Компанія звільнена від надання такого звіту.
СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЯКА МОЖЕ СТАВИТИ ПІД СУМНІВ ЗДАТНІСТЬ ПРОДОВЖЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯКОЇ ПЕРЕВІРЯЄТЬСЯ, НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ У РАЗІ
НАЯВНОСТІ ТАКОЇ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ
Ми звертаємо увагу на Примітку 2.6., яка зазначає, що фінансова звітність Компанії складається на основі
припущення, що Компанія буде продовжувати свою діяльність як діюче підприємство, що передбачає реалізацію
активів та погашення зобов’язань у ході звичайної діяльності. Аудитором не виявлено подій або умов, які вказують на
існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати
діяльність на безперервній основі.
НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНУ, ЯКИЙ ПРИЗНАЧИВ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПРОВЕДЕННЯ
ОБОВ’ЯЗКОВОГО АУДИТУ, ДАТА ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗАГАЛЬНА ТРИВАЛІСТЬ ВИКОНАННЯ
АУДИТОРСЬКОГО ЗАВДАННЯ БЕЗ ПЕРЕРВ З УРАХУВАННЯМ ПРОДОВЖЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКІМ
МАЛИ МІСЦЕ, ТА ПОВТОРНИХ ПРИЗНАЧЕНЬ
Вперше ми були призначені аудиторами Компанії 19 березня 2019 року за рішенням Наглядової ради ПРАТ
«УПСК», протокол №2 від 19.03.2019р. Рішення Наглядової ради ПРАТ «УПСК» буде затверджено Загальними
зборами акціонерів ПРАТ «УПСК», які відбудуться 27.04.2019р.
Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали
місце, та повторних призначень - перший рік першого призначення ТОВ «ГАРАНТ-АУДИТ» для обов’язкового
аудиту фінансової звітності Компанії. Продовження повноважень та повторні призначення не мали місця.
ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО АУДИТОРСЬКИХ ОЦІНОК
Під час аудиту фінансової звітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми виконали
аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевірялася, зокрема
внаслідок шахрайства, що включають достовірність відображення сальдо розрахунків за дебіторською заборгованістю
у фінансовій звітності Компанії. Це питання визначене нами як ключове і описане в параграфі «Ключові питання
аудиту» цього аудиторського звіту.
За результатами проведених аудиторами процедур необхідності внесення виправлень до фінансової звітності не
виникло.
ПОЯСНЕННЯ ЩОДО РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ АУДИТУ В ЧАСТИНІ ВИЯВЛЕННЯ ПОРУШЕНЬ, ЗОКРЕМА,
ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ШАХРАЙСТВОМ
В результаті перевірки системи внутрішнього контролю, проведеної для цілей аудиту фінансової звітності Компанії,
нами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю Компанії, які могли б негативно вплинути на
можливість Компанії обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші
фінансові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки,
невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам.
Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування.
Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Компанії
містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТОГО, ЩО АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ УЗГОДЖЕНИЙ З ДОДАТКОВИМ ЗВІТОМ ДЛЯ
АУДИТОРСЬКОГО КОМІТЕТУ
На основі проведеного аудиту ми склали цей звіт незалежного аудитора та додатковий звіт для Аудиторського
комітету Компанії.
Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.
ТВЕРДЖЕННЯ ПРО НЕНАДАННЯ ПОСЛУГ, ЗАБОРОНЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ, І ПРО НЕЗАЛЕЖНІСТЬ
КЛЮЧОВОГО ПАРТНЕРА З АУДИТУ ТА СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІД ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ АУДИТУ
Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали ПРАТ «УКСК» ніяких послуг, заборонених
законодавством України, в тому числі заборонених частиною четвертою статті 6 Закону України «Про аудит
фінансової звітності та аудиторську діяльність».
Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на рівні
ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту .
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ІНШІ НАДАНІ СУБ’ЄКТОМ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ АБО
КОНТРОЛЬОВАНИМ НЕЮ СУБ’ЄКТАМ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПОСЛУГИ, КРІМ ПОСЛУГ З ОБОВ’ЯЗКОВОГО
АУДИТУ, ЩО НЕ РОЗКРИТА У ЗВІТІ ПРО УПРАВЛІННЯ АБО У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ
Ми не надавали Компанії або контрольованим Компанієй суб’єктам господарювання, жодних інших послуг,
включаючи неаудиторські послуги, окрім аудиту фінансової звітності.
2018 р.

° 5МА

22957885

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО ОБСЯГУ АУДИТУ ТА ВЛАСТИВИХ ДЛЯ АУДИТУ ОБМЕЖЕНЬ
Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність» та інших законодавчих та нормативних актів.
Ми не наводимо повторно інформацію щодо обсягу аудиту, оскільки вона наведена у інших розділах цього звіту.

Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами обов’язкового аудиту згідно
Закону 2258, наведена в інших параграфах цього звіту незалежного аудитора.

Цей розділ складений з урахуванням Методичних рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік
суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затверджених 26.02.2019 Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, № 257, та інших вимог
інших законодавчих і нормативних актів

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ НАЦКОМФІНПОСЛУГ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ
ДІЯЛЬНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ (ЗОКРЕМА, СТРАХОВИКА)
Питання щодо дотримання Компанією вимог законодавства щодо
Відповідь (пояснення)
1) формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарюванняФормування Статутного
капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про страхування» та Закону України «Про акціонерні
товариства». Сформований статутний капітал ПРАТ «УПСК» на дату перевірки відповідає вимогам статей 2, ЗО
Закону України «Про страхування» та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про
страхування» на час реєстрації Компанії.
Статутний капітал розміром 50 000 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сформований у повному обсязі та сплачений
виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, відповідає Статуту, який зареєстрований
належним чином.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались векселі, кошти, одержані в
кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого капіталу станом
на 31.12.2018 року не має.
Формування статутного та власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України.
2) обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з
фінансовими активамиУ процесі діяльності протягом 2018 року (по 30.12.2018р. включно) Компанія дотримувалась
обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості
активів та ризиковості операцій, які встановлені Положенням «Про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика»,
затвердженим Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг від 07 червня 2018 року № 850.
Станом на 31.12.2018р. нормативи виконані наступним чином:
•норматив ризиковості операцій - сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації станом на
31.12.2018р. перевищує величину страхових резервів на 17% (255,25 тис. грн.) і складає 1 724,8 тис. грн. при цьому
страхові резерви дорівнюють 1 469,55 тис. грн.;
•норматив якості активів станом на 31.12.2018р. дорівнює 587,6 тис. грн. (40% страхових резервів), при цьому
низькоризикові активи (грошові кошти, розміщені в банках з кредитним рейтингом не нижче ніж АА за національною
рейтинговою шкапою) станом на 31.12.2018р. дорівнюють 1725 тис. грн., що в 2,9 рази або на 1137,4 тис. грн.
перевищують норматив якості активів;
•норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 3 1.12.2018р., на жаль не виконується в повному
обсязі, а саме: сума прийнятних активів складає 2133 тис. грн. при нормативному обсязі активів 10 607 тис. грн., що
на 8 474 тис. грн. менше необхідної величини.*
3) формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до
законодавстваКомпанія проводила формування страхових резервів у відповідності з Методикою Державної комісія з
регулювання ринків фінансових послуг № 3104 від 17.12.2004 «Про затвердження Методики формування страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» (із змінами, внесеними Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04 лютого 2016 року
№ 295).
ПРАТ «УПСК», здійснюючи види страхування, інші, ніж страхування життя, формує і веде облік таких технічних
резервів, як резерв незароблених премій та резерв заявлених, але не виплачених збитків.
Перевірка достатності сформованого страхового резерву станом на 31.12.2018р., проведена зовнішнім актуарієм, за
результатами якої підтверджено адекватність зобов’язань.
Сума страхових резервів Компанії на кінець звітного періоду складає 1469,55 тис. грн., в тому числі:

- резерв незароблених премій - 1469,55 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків не формувався, оскільки не було заявлених збитків.
4) встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб'єкта
господарювання до такоїКомпанія не входить до фінансової групи
5) структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки
фіктивності тощоКомпанія є власником цінних паперів, а саме:
- акцій українських емітентів на загальну суму 17958 тис. грн.
- корпоративні права підприємств - резидентів України на зага^ль^ну суму 15894 тис. грн.
Детальна інформація викладена у Додатку № 1 до цього аудиторського звіту.
6) наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх
поверненняПредметом безпосередньої діяльності Компанії є лише страхування, перестрахування і фінансова
діяльність, пов'язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія в ході ведення господарської діяльності не здійснювала залучення фінансових активів від фізичних осіб із
зобов'язанням щодо наступного їх повернення.
7) допустимості суміщення провадження видів господарської діяльностіКомпанія дотримувалося обмежень щодо
суміщення провадження видів господарської діяльності, здійснюючи лише послуги у сфері страхування у
відповідності до отриманих ліцензій.
8) надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання
фінансових послуг суб'єктом господарюванняКомпанія надавала фінансові послуги на підставі договору, який
відповідає вимогам статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг», статей 11 і 18 Закону України «Про захист прав споживачів», статті 10561 Цивільного кодексу України,
статей 4 і 16 Закону України «Про страхування» та з урахуванням положень внутрішніх правил надання фінансових
послуг.
9) розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальностіКомпанія має власну
веб-сторінку Ьїїр://\у\¥ЛУ.Ьи5те55-оЬегІ£.сот та підтримує її актуальність.
На виконання вимог Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній
інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ та про внесення
змін до Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг №
825 від 19.04.2016 р., на власному веб-сайті Компанії розміщена інформація, визначена частиною четвертою статті
12-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в обсязі,
встановленому зазначеним Положенням, а також річна фінансова звітність разом з аудиторським висновком
10) прийняття рішень у разі конфлікту інтересівКомпанія дотримується вимог ст. 10 Закону України «Про фінансові
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів.
Кваліфіковані кадри, що безпосередньо здійснюють діяльність з надання фінансових послуг, не мають непогашеної
судимості за корисливі злочини та взяли на себе зобов'язання щодо безумовного виконання вимог статті 10 Закону
України «Про фінансові послуги».
11) відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів),
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних
норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат Компанія має Висновок від 07.12.2017 р. експерта з технічного
обслуговування будівель та споруд Каліченко С.Є. (сертифікат серія АЕ № 002805, виданий Міністерством
регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України), який підтверджує
можливість доступу для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до нежитлових приміщень за
адресою: м. Київ, вул. Почайнинська, 25/49 відповідно до норм та правил зазначених в ДБН В.2.2-17:2006
«Доступність будівель і споруд для мало мобільних груп населення», у яких здійснюється обслуговування вказаної
категорії клієнтів (споживачів) Компанії
12) внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру
фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавствомКомпанія не має відокремлених підрозділів
13) внутрішнього контролю та внутрішнього аудитуВідповідно до вимог законодавства в Компанії створена служба
внутрішнього аудиту (контролю). Порядок створення та організація роботи служби внутрішнього аудиту (контролю)
Компанії визначені в Положення про проведення внутрішнього аудиту (контролю) у ПРАТ «УПСК», затвердженому
Протоколом засідання Наглядової ради № 4 від 12.11.2014 року.
Службою внутрішнього аудиту (контролю) Компанії є посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль) внутрішній аудитор, який діє на підставі Положення про проведення внутрішнього аудиту (контролю) у ПРАТ
«УПСК», затвердженого Наглядовою Радою, Протокол № 4 від 12.11.2014 року. Внутрішній аудитор
підпорядковується Наглядовій раді Компанії та звітує перед нею.
Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2018 року пов’язана з забезпеченням в
установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за використанням коштів та матеріальних
цінностей, їх збереження, ведення і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка
пропозицій відносно усунення встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому.
14) облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які передбачають
ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до НацкомфінпослугВ
Компанії запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання),
які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до

Нацкомфінпослуг. Основні принципи організації обліку Компанії (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з
урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Положенням про облікову політику, яке затверджене
Наказом № 01 - П від 01.09.2015 р. із доповненнями. Протягом звітного 2018 року Компанія дотримувалась принципу
незмінності облікової політики, за винятком змін та доповнень, пов’язаних зі вступом в силу з 01.01.2018 нових
МСФЗ.
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2018 рік були розглянуті політики та процедури у системах
бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у фінансових звітах. Аудиторами, в ході
аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства у
відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю щодо організації ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також моніторинг системи внутрішнього контролю в
цілому відповідають розміру і структурі Компанії.
15) готівкових розрахунківКомпанія не проводить розрахунки готівкою
16) зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання
грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону Приміщення Компанії обладнані пультовою
цілодобовою охороною. В своєму користуванні ПРАТ «УПСК» має металеву вогнетривку шафу та сейф, де
зберігаються документи. Компанія дотримується законодавства щодо готівкових розрахунків.
17) розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (історія походження коштів)Статутний
капітал Компанії згідно Статуту (редакція, що затверджена протоколом № 28 Загальних зборів акціонерів від
28.04.2017 р.,) складає 50 000 000,00 грн. (П ’ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).
Статутний капітал в розмірі 50 000 000,00 грн. сформовано виключно грошовими коштами, які були внесені
акціонерами під час 7 емісій:
1 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 214/1/98 від 05.05.1998р. в розмірі 310 050,00 грн;
2 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 167/1/99 від 11.05.1999р. в розмірі 189 950,00 грн. (розмір Статутного
капіталу склав 500 000,00 грн.);
3 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 267/1/00 від 01.06.2000р. в розмірі 3 500 000,00 грн. (розмір Статутного
капіталу склав 4 000 000,00 грн.):
4 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 20/1/02 від 22.01.2002р. в розмірі 6 000 000,00 грн. (розмір Статутного
капіталу склав 10 000 000,00 грн.)
5 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р. в розмірі 10 000 000,00 грн. (розмір Статутного
капіталу склав 20 000 000,00 грн.)
6 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 152/1/05 від 31.03.2005р. в розмірі 14 000 000,00 грн. (розмір Статутного
капіталу склав
34 000 000,00 грн.):
7 емісія - зареєстрована ДКЦПФР за № 03/1/10 від 19.01.2010р. та затверджена ДКЦПФР (видано свідоцтво реєстрації
емісії) 20.08.2010р. в розмірі 16 000 000,00 грн. (розмір Статутного капіталу склав 50 000 000,00 грн.):
Розмір фактично сформованого Статутного капіталу Компанії відповідає вимогам Закону України «Про страхування»
№ 85/96-ВР від 07.03.1996 р. та на дату реєстрації Компанії був не менше ніж 1 000 тис. ЄВРО.
18) розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до додаткового
капіталу)Складові частини власного капіталу на 31.12.2018р.:
Зареєстрований (пайовий) капітал - 50 000 тис. грн.;
Резервний капітал - 430 тис. грн.;
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток - 307 тис. грн..
Загалом власного капіталу 50 737 тис. грн..
Інших складових частин власний капітал ПРАТ «УПСК» немає.
19) розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів оцінки
справедливої вартості активів фінансових компанійФінансові активи залежно від мети, з якою вони були придбані,
класифікуються за такими категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з урахуванням змін вартості через
звіт про прибутки і збитки, позики.та дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до погашення.
Фінансові активи Товариства включають дебіторську заборгованість, інвестиції, які оцінюються за справедливою
вартістю, та інвестиції, що оцінюються за історичною собівартістю.
Усі стандартні операції з придбання та продажу фінансових активів відображаються на дату розрахунків. Датою
розрахунків є дата, коли здійснюється поставка активу Товариства. Стандартними операціями з придбання та продажу
фінансових активів є придбання та продаж активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу
протягом строку, визначеного законодавством або правилами даного ринку. Під час первісного визнання фінансовий
актив оцінюється за справедливою вартістю плюс, якщо фінансовий актив не є активом за справедливою вартістю
через звіт про прибутки та збитки, витрати на здійснення операції, що безпосередньо пов’язані з придбанням такого
фінансового активу. Припинення визнання фінансових активів має місце, коли минають права на отримання грошових
потоків від фінансових активів або такі права передані, та ризики і винагороди, пов’язані з правом власності на
фінансові активи, в основному передані.
20) відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів
добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких отримана ліцензія, та укладення договорів
перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо
здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 04.02.2004 № 124Компанія приймала ризики в перестрахування лише з тих видів добровільного
і обов'язкового страхування, на здійснення яких віна отримало ліцензію.

Протягом 2018 року договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами Компанія не
укладала.
21) здійснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених законодавством порядків і
правил проведення обов'язкового страхуванняПри здійснені обов'язкового страхування Компанія дотримувалась
визначених законодавством порядків та правил його проведення, форми типового договору, розміру страхових сум та
максимальних розмірів страхових тарифів або методик актуарних розрахунків.
22) ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (у випадку наявності у
страховика ліцензії на страхування життя)Операцій зі страхування життя у 2018 році Компанія не здійснювала.
Компанія не має ліцензію на страхування життя.
23) належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не виплачених збитків (для страховика, який
здійснює види страхування інші, ніж страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика,
який здійснює страхування життя).Резерв заявлених, але не виплачених збитків в 2018 році не формувався, оскільки
не було заявлених збитків
Дотримання відповідних вимог законодавства якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів Компанія не має ліцензію на обов'язкове
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів
Дотримання відповідних вимог законодавства якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного
інцидентуні

Перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром статутного капіталу на кінець звітного
періоду:
Результати розрахунку вартості чистих активів Компанії наведені нижче:
тис. грн.
РікВартість майна
(загальна сума активів)3агальна сума зобов'язань,
у тому числі страхових Вартість чистих активів
(гр. 2 - гр. 3)
1234
201752827209050737
201852344160750737
Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу наведені в таблиці нижче:
тис. грн.
РікВартість чистих активівЗареєстрований розмір статутного капіталуРізниця
(гр. 2 - гр. 3)
1234
2017 5073750000737
20185073750000737
За даними таблиці вбачається, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2018 році вартість чистих
активів Компанії перевищує зареєстрований розмір статутного капіталу, що відповідає вимогам чинного
законодавства України (а саме: ст. 155 Цивільного Кодексу України та п. 56 Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів),
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 913).
Відповідність резервного фонду установчим документам
Згідно Статуту Компанії створюється резервний фонд в розмірі 15% статутного (складеного) капіталу. Розмір
щорічних відрахувань до резервного фонду не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Компанії за рік.
Отже, Компанія повинна мати резервний капітал, сформований за рахунок чистих прибутків, в сумі 7500 тис. грн.
За результатами 2018 року Компанією не отримані прибутки, тому відрахування до резервного фонду не
здійснювались.
Станом на 31.12.2018 р. загальна сума сформованого резервного капіталу складає 430 тис. грн.
Стан корпоративного управління
Корпоративне управління аудиту ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» здійснюється
згідно вимог чинного законодавства України.
Так, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в Статут Товариства були внесені зміни
Рішенням № 28 Загальних зборів акціонерів від 28.04.2017р., та державним реєстратором була зареєстрована нова
2018 р.

22957885

редакція Статуту в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань 11.07.2017р. за реєстраційним номером справи 1_070_055678_78 та кодом 384855811284 згідно опису
документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна
реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»), закріплені мета та предмет діяльності Компанії, права
акціонерів та умови їх дотримання, функції органів управління Компанії, система моніторингу та контролю за
діяльністю Компанії, функції посадових осіб Компанії, порядок розкриття інформації про Компанію, умови існування
Компанії в суспільстві.
Аудитом ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ» підтверджується дотримання
затверджених процедур та правил власної корпоративної поведінки, закріплених у зазначеному вище Статуті.
Отже, наявність та функціонування корпоративного управління підтверджується:
-статутними документами;
-кодексом корпоративного управління;
-протоколами зборів акціонерів, Наглядової ради та звітом ревізора;
-Положеннями Про Наглядову раду, Про правління, Про Ревізора;
-існуванням органів управління, а саме: Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізора;
-наявністю інформації про діяльність Компанії та її фінансові результати, яка затверджуються щорічно Ревізором,
аудиторською фірмою, та розповсюджуються на Загальних зборах акціонерів з розміщенням у ЗМІ та мережі
Інтернет;
-іншими документами, пов’язаними з фінансово-господарською діяльністю.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління можна зробити висновок, що
прийнята та функціонуюча система корпоративного управління в Компанії відповідає вимогам Закону України «Про
акціонерні товариства» та вимогам Статуту, наведена у річному «Звіті про стан корпоративного управління» в повній
мірі та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх
функціонування.
Виконання значних правочинів
На засіданні Загальних зборів від 24.04.2018 р. протокол № 29 було прийнято рішення про надання попередньої згоди
на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Компанією в особі Генерального директора та надання згоди
на їх укладення протягом одного року з дати цих Зборів. Характер значних правочинів, які можуть вчинятися
Компанією протягом року: господарські договори; договори страхування та перестрахування; договори купівліпродажу цінних паперів; фінансові договори (а саме: договори застави; поруки, гарантії; відступлення права вимоги,
переведення боргу, позики, договори кредиту тощо). Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть
вчинятися Компанією протягом року не повинна перевищити 200 000 000 (Двісті мільйонів) грн. При розрахунку
сукупної граничної вартості правочинів: для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається
вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестрахувальна премія), для господарських
договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів - ціна договору, для фінансових договорів - сума зобов'язань за
цими договорами.
Правочинів, що перевищують 10 відсотків вартості активів Компанії згідно перевірених даних останньої річної
фінансової звітності, Компанія не здійснювала.
На думку аудитора, Компанія дотримувалась вимог законодавства з виконання значних правочинів.
Запровадження страховиком системи управління ризиками
Для забезпечення безперервності діяльності ПРАТ «УПСК» як страховика була розроблена і 25.06.2014р. рішенням
Наглядової ради (протокол № 2-1) була затверджена Система Управління Ризиками (надалі - СУР) та Методика її
реалізації. Відповідальним за практичну реалізацію основних елементів СУР, зазначених у Стратегії, є Генеральний
директор Товариства.
Крім того, на забезпечення безперервності діяльності ПРАТ«УПСК» спрямовані і основні політики управління
капіталом, відповідність ключових показників вимогам законодавства України до страхових компаній тощо.
Організація і функціонування системи управління ризиками у Товаристві приведена у відповідність до вимог
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від
04.02.2014 року № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у
страховика».
Також ця тема висвітлена в Примітках до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р.
Система управління ризиками представляє собою комплексну стратегію управління основними ризиками у ПРАТ
«УПСК» з кінцевою метою отримання у короткостроковій та довгостроковій перспективі максимальної стійкості всіх
видів діяльності Компанії. Основними елементами системи управління ризиками ПРАТ «СК «УПСК» є: ідентифікація
(виявлення ризику і ризикових сфер діяльності); квантифікація (аналіз та кількісна оцінка ризику); контроль
(встановлення обмежень та допустимих рівнів ризиків); управління (визначення процедур та методів з ослаблення
негативного впливу ризиків); моніторинг (постійне відстеження рівня ризиків з механізмами зворотного зв’язку).
Компанія проводить системний аналіз та обробку інформації на предмет виявлення ризиків та впроваджує заходи
щодо попередження, уникнення, мінімізації, локалізації або поділу ризику, встановленого в процесі її діяльності.
Наявність своєчасної, достовірної та вичерпної інформації про компанію є важливою умовою для здійснення
акціонерами та потенційними інвесторами (клієнтами) об’єктивної оцінки фінансово-економічного стану Компанії.
В ході перевірки аудитори виявили, що система управління ризиками ПРАТ «УКРАЇНСЬКА ПРОМИСЛОВА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ» створена та функціонує.
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ІНФОРМАЦІЯ, ЩО НЕ Є ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ ТА ЗВІТОМ АУДИТОРА ЩОДО НЕЇ
Основні відомості про страховика на 31.12.2018
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНСЬКА
ПРОМИСЛОВА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
Скорочене найменуванняПРАТ «УПСК»
Код ЄДРПОУ22957885
Місцезнаходження:01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд.7 Б(Літера А), офіс157
Дата державної реєстрації04.12.1995року
Особи, відповідальні за фінансово-господарську діяльність за звітний періодГенеральний директор - Шарай
Костянтин Вікторович з 28.11,2009р. (наказ № 2-к від 16.03.2009) по теперішній час.
Головний бухгалтер - Козловська Наталія Олектіонівна з 01.03.2009 р. (наказ № 1-к від 27.02.2009 р.) по теперішній
час.
Ліцензії на здійснення страхової діяльності:
№ п/пЛіцензіяВиди страхуванняТермін дії ліцензії
СеріяНомерДата видачі
У формі добровільного страхування

1.
АЕ№ 64175519.02.2015Страхування наземного транспорту (крім залізничного)з 19.02.2015 безстроковий

2.
АЕ№ 64175919.02.2015Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
з 19.02.2015 безстроковий

3.
АЕ№ 64175719.02.2015Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 14 цієїстатті)з 19.02.2015 безстроковий
4.
АЕ№ 64175619.02.2015Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)з
19.02.2015 безстроковий
5.
АЕ№ 64175419.02.2015Страхування фінансових ризиківз 19.02.2015 безстроковий

6.
АЕ№ 64175219.02.2015Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)з 19.02.2015 безстроковий
7. АЕ№ 64175319.02.2015Страхування від нещасних випадківз 19.02.2015 безстроковий
8. АЕ№ 64175119.02.2015Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)з 19.02.2015 безстроковий
У формі обов’язкового страхування
9. Розп. НКФП № 103921.06.2018Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псуванняз 21.06.2018 безстроковий
Ю.АЕ№ 64176019.02.2015Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажівз 19.02.2015 безстроковий
11. АЕ№ 64175819.02.20150собисте страхування від нещасних випадків на транспортіз 19.02.2015 безстроковий
12. Розп. НКФП № 275512.11.2015Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріусаз 12.11.2015
безстроково
13. Розп. НКФП № 119710.07.20180собисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету У країни) та сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин (команд)з 10.07.2018р. безстроково
14Розп. НКФП № 232727.12.2018Авіаційне страхування цивільної авіаціїЗ 27.12.2018 безстроково

Інші елементи
1) основні відомості про аудиторську фірму:

повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАРАНТ-АУДИТ»
код ЄДР: 31200575
місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10
номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 3838, видане згідно з рішенням Аудиторської
палати України від 22.06.2006 р. за № 164/4, дія якого подовжена до 21.04.2021 р. рішенням Аудиторської палати
України № 324/4 від 21.04.2016.
2) основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
дата та номер договору на проведення аудиту : № 17-01/04-19 від 17.04.2019.
дата початку та дата закінчення проведення аудиту : 18.04.2019 - 25.04.2019.
Ключовим партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, є
Аудитор О.Л. Бондарева
Сертифікат АПУ серії А № 006892 від 26.04.2012
25 квітня 2019 року
Київ, Україна
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XVI. Твердження щодо річної інформації
Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та
підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна фінансова
звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно
із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить
достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки
та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках
консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва включає достовірне та
об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан
емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої
звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй
господарській діяльності.
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