Титульний аркуш
23.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного
документа)

№ 23/04-1
(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 цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із
змінами) (далі - Положення).
Голова Правлiнняння

Чернецька Л.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)
за 2018 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 24735858
4. Місцезнаходження: 01042, Україна, Київ, вул. Чигорiнняна, 59
5. Міжміський код, телефон та факс: 044 284-73-43,
6. Адреса електронної пошти: panacea@nbiння.com.ua
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та
рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за
наявності): Рішення наглядової ради емітента від 11.04.2019, Протокол № 6/19
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює 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

www.globaliнняs.com.ua
(адреса сторінки)

23.04.2019
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
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

X

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
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
- 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)
- інформація про наглядову раду
- інформація про виконавчий орган
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління
ризиками емітент
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

емітента

X

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів
(учасників) на загальних зборах емітента
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
- повноваження посадових осіб емітента
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням
відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій
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
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)
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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
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами
(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є
незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися
протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за
якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 39.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
41. Основні відомості про ФОН
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
45. Правила ФОН
46. Примітки:
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо одержаних лiнняцензiнняй не зазначається, осккiнняльки є необов'язковою для
приватного акцiнняонерного товариства, яким є Товариство.
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Протягом звiннятного року Товариство не приймало участь в iннянших юридичних особах.
У Товариствiння посада корпоративного секретаря не запроваджена.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо рейтенгового агентства не зазначається. оскiнняльки рейтингування не
здiнняйснювалося.
Товариство не має фiннялiнняй або iннянших вiннядокремлених пiннядроздiннялiнняв.
Протягом звiннятного року Товариство не приймало участiння у судових процесах.
Виплата будь-якої винагороди або компенсацiнняї в разiння звiнняльнення посадових осiнняб Статутом та
внутрiнняшнiннями положеннями Товариства не передбачена.

Товариство не здiнняйснювало випуск облiннягацiнняй та iннянших, нiнняж простiння iнняменнiння акцiнняї, цiннянних паперiнняв.

Протягом звiннятного року Товариство не придбавало акцiнняї власного випуску.
Статутом Товариства не встановленiння обмеження щодо обiннягу цiннянних паперiнняв, зокрема,
акцiнняонери Товариства не повиннiння отримувати згоду на вiннядчуження акцiнняй вiнняд iннянших акцiнняонерiнняв
чи самого Товариства.
Протягом звiннятного перiнняоду Товариство не приймало рiнняшення про виплату дивiннядендiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо обсягiнняв виробництва, реалiннязацiнняї продукцiнняї та її собiннявартостiння не зазначається.
оскiнняльки Товариство не здiнняйснює види дiнняяльностiння з добування ресурсiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про змiнняну акцiнняонерiнняв, яким належать право голосу за акцiнняями та про змiнняну осiнняб, якiння
є власниками фiннянансових iннянструментiнняв не зазначається, оскiнняльки така iннянформацiнняя не
обов'язковою для ПРАТ, що не здiнняйснював публiннячн пропозицiнняю цiннянних паперiнняв.
Протягом звiннятного року Товариство не приймало рiнняшення щодо надання попередньої згоди на
укладення значних правочинiнняв, не вчиняло значних правочинiнняв або правочинiнняв iнняз
заiннянтересованiннястю.
Оскiнняльки випуск боргових цiннянних паперiнняв не здiнняйснювався. поручителя Товариство не має.
Товариство не має iннянформацiнняї щодо укладених на цей час акцiнняонерних або корпоративних
договорiнняв мiнняж акцiнняонерами.
Товриство станом на кiннянець звiннятного перiнняоду не має осiнняб, якiння здiнняйснюють контроль над ним.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 648624
3. Дата проведення державної реєстрації
05.03.1997
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
100000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння види страхування, крiнням страхування життя
10. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у національній валюті
Київська фiннялiнняя АТ "Укрексiннямбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
26503000000236
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за
поточним рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
17. Штрафні санкції емітента
Номер та дата
№ з/п
1

рішення, яким
накладено
штрафну санкцію
02025441301,
05.07.2018

Орган, який
наклав штрафну
санкцію

Вид стягнення

Податкова служба

штраф

Інформація про
виконання
Штраф своєчасно
сплачений.

Примітки:
У звiннятному роцiння на Компанiнняю було накладено штраф у розмiннярiння 510 грн. за порушення строкiнняв подання
податкової звiннятностiння, вiннядповiннядно до Податкового повiннядомлення рiнняшення вiнняд 05.07.2018р.
№02025441301.
2
134/224/13-2/11/П,
Нацкомфiннянсполуг
штраф
Штраф сплачено.
26.04.2018
Справу про
порушення закрито.

Примітки:
Постанова №134/224/13-2/11/П Нацiнняональної комiннясiнняї, що здiнняйснює регулювання у сферiння ринкiнняв
фiннянансових послуг вiнняд 26 квiннятня 2018 року до Компанiнняї застосовано штрафну санкцiнняю у розмiннярiння 3400,00
грн.,

XI. Опис бізнесу
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів
Протягом звiннятного перiнняоду змiннян в органiннязацiнняйнiнняй структурiння не вiннядбувалося

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньоблiннякова чисельнiннясть штатних працiннявникiнняв протягом року становила 5 чоловiнняк, з них 2
особи за сумiннясництвом. У зв'язку зiння зменшенням обсягiнняв роботи та доходiнняв компанiнняї фонд оплати
працiння в звiннятному роцiння було зменшено.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiннядприємств
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Спiнняльна дiнняяльнiннясть з iнняншии пiннядприємствами протягом звiннятного року не проводилася.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Вiнняд третiннях осiнняб пропозицiнняї щодо реорганiннязацiнняї не надходили
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
2.1.Суттєвiння положення облiннякової полiннятики
Доходи
Доходи вiнняд страхової дiнняяльностiння та вiнняд перестрахування облiнняковуються у вiннядповiннядностiння до
МСФО 4 "Страховiння контракти".
До складу доходу вiнняд реалiннязацiнняї страхових послуг включаються:
-заробленiння страховiння премiнняї, в частинiння сум страхових платежiнняв, що вiннядповiннядають страховим
ризикам, що минули цiннялком або частково на звiннятну дату;
-комiннясiнняйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
-комiннясiнняйна винагорода за надання послуг для iннянших страховикiнняв (посередницька дiнняяльнiннясть щодо
укладання договорiнняв страхування iннянших страховикiнняв, послуги щодо врегулювання страхових
подiнняй за договорами страхування iннянших страховикiнняв);
частки страхових сум iння страхових вiннядшкодувань, сплаченiння перестраховиками;
суми, належнiння до отримання за правом вимоги до особи, вiннядповiннядальної за заподiнняяний

збиток;
повернутiння суми з централiннязованих страхових резервних фондiнняв;
результат змiнняни резервiнняв, iннянших, нiнняж РНЗП.
Облiнняк доходiнняв (страховiння платежiння, зароблена премiнняя) ведеться окремо за прямими укладеними
договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiннятичний облiнняк страхових
платежiнняв здiнняйснювати за правилами страхування Компанiнняї та страхувальниками в розрiннязiння
дирекцiнняй.
Порядок вiннядображення в облiнняку доходiнняв звiннятного перiнняоду за укладеними договорами
страхування залежить вiнняд визначених договором страхування умов, набрання чинностiння та сплати
страхувальником страхових
платежiнняв, враховуючи особливостiння ст.18 Закону України "Про страхування". Доходи за
укладеними договорами нараховуються у вiннядповiннядностiння до умов договору: А. метод нарахування
"З дати"
Проводиться нарахування договорiнняв добровiнняльного та обов'язкового страхування вiнняд нещасних
випадкiнняв з дати початку дiнняї полiннясу.
Б. метод нарахування "З дати оплати"
Проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договiнняр набуває чинностiння
з моменту сплати страхової премiнняї та в договорiння не визначенiння перiнняоди вiннядповiннядно до
календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровiнняльного страхування майна,
добровiнняльного медичного страхування, добровiнняльного страхування перед третiннями особами,
добровiнняльного страхування вiннядповiннядальностiння.
В. метод нарахування "По банкiннявським випискам"
Проводиться нарахування за договорами добровiнняльного страхування наземного транспорту та
майна - умовами яких визначено, що нарахування страхової премiнняї та строк дiнняї договорiнняв
прив'язанiння до визначених календарним планом перiнняодiнняв.
У випадку, коли страховик отримує попередньо сплаченiння страховiння платежiння, вони облiнняковуються
як кредиторська заборгованiннясть за розрахунками з отриманих авансiнняв та потрапляють для
визначення доходу у перiнняодiння вступу в дiнняю договору страхування. У разiння дострокового
припинення дiнняї договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому
сплаченiння страховiння платежiння за перiнняод, що залишився до закiннянчення дiнняї договору страхування, з
вiннядрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового
вiннядшкодування, що були здiнняйсненiння за договором страхування. Якщо вимога страхувальника
обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, останнiнняй повертає
страхувальнику сплаченiння ним страховiння платежiння повнiннястю.
У разiння дострокового припинення дiнняї договору страхування за вимогою страховика
страхувальнику повертаються повнiннястю сплаченiння ним страховiння платежiння. Якщо вимога страховика
зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає
страхувальнику сплаченiння страховiння платежiння за перiнняод, що залишився до закiннянчення дiнняї договору
страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат
страхового вiннядшкодування, що були здiнняйсненiння за договором страхування.
Тарифи, зазначенiння в договорiння страхування в цiннялях бухгалтерського облiнняку вважаються
справедливими. Всiння страховiння продукти Компанiнняї, якiння перелiнняченiння в Законiння України "Про
страхування" та на якiння Компанiнняя має лiнняцензiнняю, вважаються ризиковими договорами страхування.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння доходи Компанiнняї облiнняковуються у вiннядповiннядностiння до МСФО 18 "Дохiнняд".
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння доходи визнаються за справедливою вартiннястю за датою складення акта або iнняншого
документа, оформленого вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства, який пiннядтверджує
виконання робiннят або надання послуг. Для облiнняку iннянших доходiнняв, фiннянансових доходiнняв та
надзвичайних доходiнняв застосовується рахунки класу 7.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Вiннядображається зароблена премiнняя звiннятного перiнняоду по дiнняючим договорам страхування, як
розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiнняв за договорами якiння вступили в дiнняю в
звiннятному перiнняодiння, мiннянус повернення по договорам якiння розгорнутiння в звiннятному перiнняодiння, мiннянус
страховiння платежiння, якiння переданiння в перестрахування та результат (+/-) вiнняд змiнняни резервiнняв
незароблених премiнняй та резерви перестраховикiнняв. Доходи протягом звiннятного перiнняоду отриманiння
вiнняд таких видiнняв страхування:
Страхування вiннядповiннядальностiння перед третiннями особами
Страхування вiнняд нещасних випадкiнняв Страхування
майна
Страхування власникiнняв собак

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Протягом звiннятного перiнняоду значного придбання або вiннядчуження активiнняв не було.
Керiннявництво компанiнняї у вiннядповiннядностiння до МСБО 36 "Зменшення корисностiння активiнняв" переглянуло
активи на предмет зменшення їх корисностiння та визнало вiннядповiнняднiння збитки. . Факторами, якiння
спричинили необхiнняднiннясть перегляду оцiннянок активiнняв були наступнiння:
а) протягом перiнняоду вiннядбувалися змiнняни зiння значним негативним впливом на суб'єкти
господарювання, а також очiннякування того, що вони вiннядбудуться найближчим часом у ринковому,
економiннячному або правовому оточеннiння, в якому дiнняють суб'єкти господарювання, з якими
пов'язанiння наявнiння у компанiнняї активи. До таких факторiнняв, зокрема слiнняд вiнняднести нестабiнняльнiннясть
фiннянансових ринкiнняв, податкового законодавства та iннянших загальноекономiннячних факторiнняв, якiння
чинили або прогнозовано можуть чинити вплив на оцiннянки майбутнiннях економiннячних вигiнняд вiнняд
використання або утримання активiнняв;
б) ринковiння ставки вiннядсотка або iнняншiння ринковiння ставки доходу вiнняд iннянвестицiнняй суттєво коливались
протягом перiнняоду (зокрема збiнняльшувались), iння цiння змiнняни, ймовiннярно, можуть суттєво зменшити суму
очiннякуваного вiннядшкодування активу.
МСБО 36 визначає суму очiннякуваного вiннядшкодування як бiнняльшу з двох оцiннянок: справедлива
вартiннясть за мiннянусом витрат на продаж активу (чи одиницiння, що генерує грошовiння кошти) та його (її)
вартiннясть при використаннiння.
Оскiнняльки щодо активiнняв, збитки вiнняд знецiннянення яких були визнанiння, неможливо було визначити

справедливу вартiннясть активу за вирахуванням витрат на продаж через вiннядсутнiннясть основи для
достовiннярної оцiннянки суми, що її можна отримати вiнняд продажу активу в операцiнняї мiнняж обiннязнаними та
зацiннякавленими сторонам, за суму очiннякуваного вiннядшкодування активу було прийнято суму його
вартостiння при використаннiння.
Оцiннянка вартостiння активу при використаннiння передбачала такiння кроки:
а) оцiннянку майбутнiннях надходжень iння вибуття грошових коштiнняв, що їх мають отримати вiнняд
безперервного використання активу та його остаточної лiнняквiннядацiнняї;
б) застосування вiннядповiннядної ставки дисконту до цих майбутнiннях грошових потокiнняв.
Група активiнняв Оцiннянка без врахування знецiннянення Сума збиткiнняв вiнняд знецiннянення
врахуванням знецiннянення
Довгостроковiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї
66 602
174
66 428

Оцiннянка

iнняз

Пiннядприємство вивчає можливiннясть залучення iннянвестицiнняй для бiнняльш ефективної дiнняяльностiння.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання
виробничих потужностей після її завершення
Основнiння засоби
Облiнняк основних засобiнняв ведеться у вiннядповiннядностiння до МСФЗ 16 "Основнiння засоби".
Основним засобом визнається актив, якщо очiннякуваний термiннян його корисного використання
(експлуатацiнняї) бiнняльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду
або для адмiннянiннястративних цiннялей. Вартiннясне обмеження не застосовується.
Строки корисного використання основних видiнняв основних засобiнняв встановленiння наступнiння:
Види об'єктiнняв Строк корисного використання (рокiнняв)
Будинки та споруди 20
Обладнання охорони та сигналiннязацiнняї
5
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони
Копiнняювальнiння машини
12
Кондицiнняонери, холодильне обладнання, аудiнняо та вiннядеотехнiнняка 4
Касове обладнання 4
Автотранспорт
5
Меблiння, сейфи 4
Вивiнняски
5
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння 4

12

Об'єкт основних засобiнняв, який вiннядповiннядає критерiнняям визнання активу, зараховується на баланс
пiннядприємства за собiннявартiннястю. До собiннявартостiння включається цiнняна придбання та iнняншiння витрати, якiння
безпосередньо пов'язанiння з доставкою активу до мiннясця розташування та приведення його до стану
готовностiння для експлуатацiнняї у спосiнняб, визначений управлiннянським персоналом.
Наступна оцiннянка основних засобiнняв здiнняйснюється по iннясторичнiнняй вартостiння у вiннядповiннядностiння до моделiння
собiннявартостiння МСФЗ 16 "Основнiння засоби".
Амортизацiнняю активу починають з моменту, коли вiннян стає придатним для використання, тобто
коли вiннян доставлений до мiннясця розташування та приведений у стан, у якому вiннян придатний до

експлуатацiнняї, тобто с дати акту введення в експлуатацiнняю основних засобiнняв. Нарахування
амортизацiнняї проводити щомiннясячно .
Амортизацiнняю окремого об'єкта основних засобiнняв для бухгалтерського облiнняку розраховується iнняз
застосуванням прямолiннянiнняйного методу, за яким рiннячна сума амортизацiнняї визначається дiнняленням
вартостiння, яка амортизується, за мiннянусом лiнняквiннядацiнняйної вартостiння, на очiннякуваний перiнняод корисного
використання об'єкта основних засобiнняв.
Нарахування амортизацiнняї припиняється на одну з двох дат, яка вiннядбувається ранiнняше: на дату, з
якої актив класифiннякують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання
активу. Датою припинення визнання активу вважається дата акту лiнняквiннядацiнняї основних засобiнняв.
Датою класифiннякацiнняї активу для продажу вважається дата розпорядження керiннявництва про
продаж об'єкту основних засобiнняв.
Нематерiнняальнiння активи
Визнання, оцiннянка iння облiнняк нематерiнняальних активiнняв здiнняйснюється у вiннядповiннядностiння до МСФЗ 38
"Нематерiнняальнiння активи".
На балансiння облiнняковуються iннядентифiннякованiння нематерiнняальнiння активи, а саме якiння можуть бути
вiннядокремленiння (якiння можливо продати, передати, лiнняцензувати, здати в оренду або обмiнняняти
iнняндивiннядуально або разом з пов'язаним з ним контрактом), або якiння виникли внаслiннядок договiннярних
або iннянших юридичних прав. Нематерiнняальними активами визнаються контрольованiння активи, вiнняд
яких використання мають надходити економiннячнiння вигоди та якiння можливо достовiннярно оцiннянити.
По нематерiнняальних активах, якiння не вiннядповiннядають критерiнняям визнання, витрати визнаються у
витратах поточного перiнняоду.
Нематерiнняальний актив первiннясно оцiннянюється за собiннявартiннястю. Пiннясля первiннясного визнання
нематерiнняальний актив вiннядображається у вiннядповiннядностiння до моделiння собiннявартостiння, тобто
вiннядображається за собiннявартiннястю за вирахуванням амортизацiнняї та збиткiнняв вiнняд зменшення
корисностiння. Одиницею облiнняку є окремий об'єкт нематерiнняальних актив.
Компанiнняєю встановленiння наступнiння строки корисного використання нематерiнняальних активiнняв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiнняв)
Права на об'єкти промислової власностiння 5
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння нематерiнняальнiння активи 10
Авторськiння та сумiнняжнiння з ними права 5
Лiнняцензiнняї на впровадження страхової дiнняяльностiння Безстроковiння
Амортизацiнняя окремого об'єкта нематерiнняальних активiнняв розраховується iнняз застосуванням
прямолiннянiнняйного методу.
Нематерiнняальнiння активи безстроковiння (наприклад, лiнняцензiнняї) вважаються неамортизованими активам
та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
Середовище, у якому здiнняйснює дiнняяльнiннясть Товариство, характеризується високими ризиками
неможливостiння своєчасного прогнозування та вiннядповiннядного реагування на подiнняї та обставини, якiння
можуть поставити пiнняд сумнiнняв здатнiннясть Товариства безперервно здiнняйснювати свою дiнняяльнiннясть. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе
зумовлено нестабiнняльними полiннятичними та економiннячними базисами, на яких грунтуються оцiннянки
бiннязнес-ризикiнняв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Облiннякова полiннятика Товариства встановлює єдинiння методологiннячнiння засади, якiння розробленiння на основiння
дiнняючого законодавства України, основних принципiнняв мiнняжнародних стандартiнняв бухгалтерського

облiнняку
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiння на кiннянець звiннятного року не було.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Керiннявництво Товариство вивчає можливiннясть найближчим часом провести реорганiннязацiнняю у зв'язку
з неможливiннястю виконувати усiння зобов'язання.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Протягом звiннятного перiнняоду дослiнняджень та розробок Товариство не здiнняйснювало.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша iннянформацiнняя, яка може бути цiннякава потенцiнняйним iннянвесторам зазначена у примiннятках до
фiннянансової звiннятностiння.

IV. Інформація про органи управління

Орган
управління
Наглядова рада

Правлiнняння

Структура

Персональний склад

Колегiнняальний орган у складiння двох осiнняб:

Шаль Свiннятлана Володимирiннявна
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина Володимирiннявна

колегiнняальний орган у складiння двох осiнняб :
Голова Правлiнняння та член
Правлiнняння

Голова Правлiнняння Чернецька Лариса
Вiнняталiнняївна
посада члена Правлiнняння вакантна

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада
Голова Правлiнняння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи Чернецька Лариса Вiнняталiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи

4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
33
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Українська страхова компанiнняя "Панацея-1997" (з 2010 р. - ПРАТ "Українська
страхова компанiнняя "Панацея-1997"), 24735858, Голова Правлiнняння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
(призначено) 14.09.2007, обрано безстроково
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.
Повноваження та обов'язки визначаються трудовим контрактом, Положенням про Правлiнняiнняння та
Статутом товариства. Винагорода (заробiннятна плата) виплачувалася вiннядповiннядно до трудового
контракту. Загальний стаж роботи 33 роки. Протягом останнiннях 5 рокiнняв займала посаду Голови
Правлiнняння цього товариства. Змiннян у персональному складiння не вiннядбувалося.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи Шаль Свiннятлана Володимирiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997 ", 24735858, Перший заступник Голови Правлiнняння
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2017, обрано 3 роки
9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.
Повноваження та обов'язки визначаються цивiнняльно- правовим договором, Положенням про
Наглядову раду та Статутом Товариства. Виплата винагороди не передбачена договором.
Загальний стаж роботи 28 рокiнняв. Протягом останнiннях 5 рокiнняв обiнняймала посади Голови Наглядової
ради, Першого заступника Голови Правлiнняння ПРАТ "УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997 ". Змiннян складiння не
було.
1) Посада
член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина Володимирiннявна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1992
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997", 24735858, юрист ПРАТ
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2017, обрано 3 роки

9) Опис
Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та посадовiння злочини не має.
Повноваження та обов'язки визначаються цивiнняльно- правовим договором, Положенням про
Наглядову раду та Статутом Товариства. Виплата винагороди не передбачена договором.
Загальний стаж роботи 6 рокiнняв. Протягом останнiннях 5 рокiнняв обiнняймала посади юриста ПРАТ "УСК
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997 ",секретаря, помiннячника суддiння, провiннядного спецiнняалiнняста Апеляцiнняйного суду. Змiннян
у складiння не було.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної
особи Тонковид Олена Георгiнняївна
3) Ідентифікаційний код юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
24
7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПРАТ "Страхова компанiнняя"IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнтер- плюс", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.04.2017, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенiння законодаством та
внутрiнняшнiннями документами Товариства. Винагорода (заробiннятна плата) виплачується вiннядповiннядно до
посадового окладу. Призначення Головного бухгалтера вiннядбулося у зв'язку iнняз закiннянченням строку
дiнняї договору на бухгалтерське обслуговування аудиторською фiннярмою. Призначено на посаду
27.04.2017 року Наказом Голови Правлiнняння без обмеження термiнняну. Загальний стаж роботи - 24
роки. Протягом останнiннях 5 рокiнняв обiнняймала посаду Головного бухгалтера ПРАТ "СК"IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнтерплюс", ПРАТ УСК "Панацея - 1997". Посадова особа непогашеної судимостiння за корисливiння та
посадовiння злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада

1
Голова Правлiнняння
Голова Наглядової
ради
член Наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Чернецька Лариса
Вiнняталiнняївна
Шаль Свiннятлана
Володимирiннявна
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина
Володимирiннявна

Ідентифікаційний код
юридичної особи
3

Усього

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
9 005

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейо-вані іменні

5
9,005

6
9 005

7
0

9 005

9,005

9 005

0

6 752

6,752

6 752

0

24 762

24,762

24 762

0

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

юридичної
особи
засновника
та/або учасника

Закрите акцiнняонерне
товариство "Серта"
Товариство з обмеженою
вiннядповiннядальнiннястю
"Фармацевтичне обєднання
"ВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАТАС"
Вiннядкрите акцiнняонерне
товариство
"Київмедпрепарат"
Науково-виробничий центр
"Борщагiннявський ХФЗ"
Акцiнняонерне товариство

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать

Ідентифікаційн
ий код
Місцезнаходження

засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)

01005, Україна, Київ, бул. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА.
21622510

12,5

Лепсе, б.4
03134, Україна, Київ, вул.

21544365

00480862

25

Симиренка, б.9
01032, Україна, Київ, вул.
Саксаганського, б. 139

12,5

03134, Україна, Київ, вул. Миру,
23518596

12,5

б.17

закритого типу "Київський
вiннятамiннянний завод"
Закрите акцiнняонерне

21624130

04173, Україна, Київ, вул.
Копиловська, б. 38

12,5

товариство "Фармацевтична
фабрика "Дарниця"
Вiннядкрите акцiнняонерне

00481212

02093, Україна, Київ, вул.
Бориспiнняльська, б. 13

12,5

товариство "Фармак"

04080, Україна, Київ, вул. Фрунзе,
00481198

12,5

б.74

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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього

100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)
1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
У Товариствiння станом на 31 грудня 2018 року вiннядсутня достатня кiннялькiннясть категорiнняй активiнняв для
представлення страхових резервiнняв урахуванням нормативно-правових актiнняв. Керiннявництво
Товариство вивчає можливiннясть найближчим часом провести реорганiннязацiнняю у зв'язку з
неможливiннястю виконувати усiння зобов'язання.
2. Інформація про розвиток емітента

ЗАТ "УСК "Панацея - 1997" створене у 1997 роцiння, на виконання вимог закону 04.03.2010 року
найменування компанiнняї змiннянено на ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997".
Протягом строку дiнняяльностiння реорганiннязацiнняя не вiннядбувалася.

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, зокрема інформацію про:
Товариство не приймало рiнняшень про укладення деривативiнняв або вчинення правочинiнняв щодо
похiннядних цiннянних паперiнняв.
1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі
політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої
використовуються операції хеджування
Метою управлiнняння ризиками є запобiннягання неплатоспроможностiння Товариства, забезпечення
фiннянансової стiнняйкостiння, захисту iннянтересiнняв страхувальникiнняв, уникнення iння мiннянiннямiннязацiнняї небажаних
ризикiнняв, пом'якшення їх наслiннядкiнняв, зменшення уразливостiння до них. Товариством впроваджено
систему управлiнняння ризиками, ключовими характеристиками якої є постiнняйне вдосконалення, а
також збалансованiннясть прийняття рiнняшень для мiннянiннямiннязацiнняї шкiннядливих наслiннядкiнняв основних груп
можливих ризикiнняв. Впроваджений механiннязм виявлення та оцiннянки ризикiнняв передбачає циклiннячний
процес процедур, що здiнняйснюються на систематичнiнняй основiння, iння спрямованiння на виявлення,
визначення, оцiннянку та врегулювання ризикiнняв, а також контроль за дотриманням допустимих меж
ризикiнняв. Така система управлiнняння ризиками є iннянструментом, що допомагає ефективно управляти
бiннязнесом Товариства, виявляти новiння можливостiння для прибуткового бiннязнесу, забезпечувати бiнняльш
стабiнняльний та прогнозований перебiнняг подiнняй.
2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або
ризику грошових потоків
В своїй дiнняяльностiння Товариство iннядентифiннякує наступнiння
ризики: Андерайтинговий ризик; Ринковий ризик; Ризик
дефолту;
Ризик лiнняквiннядностiння.
Основними принципами для мiннянiннямiннязацiнняї та зменшення вразливостiння Товариства вiнняд перелiннячених
ризикiнняв є:
з андерайтингового ризику: керiннявництвом визначенiння лiннямiнняти власного утримання, ступiннянь ризику
та тарифи в межах дiнняючих Правил страхування, якiння затверджуються керiннявником страховика.
Крiнням того, управлiнняння андерайтинговим ризиком вiннядбувається через укладання угод про
перестрахування;
з ринкового ризику: Товариство встановлює лiннямiнняти щодо максимального рiннявня прийнятого
ризику по вiннядношенню до конкретного iннянструменту або групи iннянструментiнняв iння контролює їх
дотримання вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства.
з кредитного ризику (ризик дефолту): Товариство приймає ризик того, що за певних умов,
контрагент не зможе повнiннястю або частково розрахуватися за своїми зобов'язаннями у
встановленiння термiнняни. Товариство управляє кредитним ризиком шляхом оцiннянки фiннянансового
положення та кредитної iннясторiнняї дебiнняторiнняв. Для мiннянiннямiннязацiнняї ризикiнняв виникнення сумнiннявної
дебiнняторської заборгованостiння Товариство (в разiння потреби) формує резерв пiнняд сумнiннявну дебiнняторську
заборгованiннясть;
з ризику лiнняквiннядностiння: ризик лiнняквiннядностiння контролюється керiннявництвом за рахунок формування
резервiнняв у виглядiння грошових коштiнняв на рахунках Товариства та
короткострокових/довгострокових депозитiнняв.
4. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
У своїй дiнняяльностiння Товариство керується власним Кодексом корпоративного управлiнняння ПРАТ
"УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997", що був затверджений рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв ЗАТ
УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997", якiння вiннядбулися 26.01.2010р. Текст Кодексу розмiннящений на власному
веб-сайтiння компанiнняї www.panacea.co.ua.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати
вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад
визначені законодавством вимоги
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління,
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від
яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини
таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення
кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1
цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій
Протягом звiннятного року принципи корпоративного управлiнняння дотримувалися, вiннядхилень не
виявлено.
3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)
Вид загальних зборів

чергові
X

позачергові

Дата проведення
12.04.2018
Кворум зборів
86,67
Опис
На зборах розглянуто 7 питань порядку денного:
1. Обрання Лiннячильної комiннясiнняї.
2. Затвердження звiнняту Товариства за 2017 рiнняк.
3. Затвердження звiнняту Наглядової ради Товариства за 2017 рiнняк.
4. Прийняття рiнняшень за наслiннядками розгляду звiннятiнняв органiнняв Товариства.
5. Затвердження порядку покриття збиткiнняв Товариства.
6. Внесення змiннян до Статуту Товариства.
7. Внесення змiннян до положень про органи Товариства.
Всiння питання винесенiння на розгляд Наглядовою радою, вiнняд акцiнняонерiнняв не
надходило пропозицiнняй.
Всiння рiнняшення прийнятiння одноголосно ("за" проголосували 58514 голосiнняв, що
становить 100% вiнняд загальної кiннялькостiння голосiнняв акцiнняонерiнняв - власникiнняв
голосуючих акцiнняй, якiння зареєструвалися для участiння у зборах). Прийнятiння
рiнняшення:
1. Обрати Лiннячильну комiннясiнняю у складiння 2 осiнняб: Пилипенко Лiннядiнняї Пилипiннявни
та Сварник Анастасiнняї Юрiнняївни, Головою Лiннячильної комiннясiнняї обрати
Пилипенко Лiннядiнняю Пилипiннявну.
2. Затвердити звiннят Товариства за 2017 рiнняк.
3. Затвердити звiннят Наглядової ради Товариства за 2017 рiнняк.

4. Визнати роботу Товариства за пiннядсумками звiннятного року задовiнняльною,
органам Товариства вжити заходiнняв для оптимiннязацiнняї господарської
дiнняяльностiння Товариства.
5. Покриття збиткiнняв Товариства здiнняйснити за рахунок коштiнняв Резервного
капiнняталу та прибутку майбутнiннях перiнняодiнняв.
6. З метою приведення Статуту Товариства у вiннядповiнняднiннясть до вимог
дiнняючого законодавства внести змiнняни до Статуту Товариства шляхом
викладення його у новiнняй редакцiнняї, затвердити проект Статуту у новiнняй
редакцiнняї, уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв
пiннядписати Статут Товариства вiнняд iнняменiння зборiнняв.
7. Внести змiнняни до Положення про Загальнiння збори акцiнняонерiнняв Товариства,
Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правлiнняння
Товариства шляхом викладення їх у новiнняй редакцiнняї; затвердити проекти цих
положень у новiнняй редакцiнняї, уповноважити Голову Загальних зборiнняв
акцiнняонерiнняв пiннядписати зазначенiння положення вiнняд iнняменiння зборiнняв.

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах
акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(зазначити)

Ні
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10
X
відсотками акцій
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних
зборах останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(зазначити)
Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту

Ні
X
X
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(зазначити)

X
X
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X

Не скликалися

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів
зазначається причина їх непроведення:
У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення:
4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента
Склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість
осіб
2
0
0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
З питань аудиту
З питань призначень
З винагород
Інше (зазначити)

Не створенiння

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:
Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:
Персональний склад наглядової ради
Прізвище, ім'я, по
батькові
Шаль Свiннятлана
Володимирiннявна
Опис:
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина
Володимирiннявна
Опис:

Посада
Голова Наглядової ради

Незалежний член
Так
Ні
X

Член Наглядової ради

X

Наглядова рада обрана Загальними зборами акцiнняонерiнняв, що
вiннядбулися 24.03.2017 року , шляхом кумулятивного голосування
у складiння 2 осiнняб строком на 3 роки

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах
акціонерного товариства?
Так
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (зазначити)

Ні
X

X
X
X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(зазначити)
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них
рішень Наглядова рада протягом року провела 7 засiннядань. Протягом звiннятного перiнняоду
Наглядовою радою - розглянутiння питання та прийнятiння рiнняшення про:
- розгляд рузультатiнняв дiнняяльностiння за пiннядсумками кварталiнняв,

-обрання незалежного аудитора.
- органiннязацiнняю процедури скликання та проведення рiннячних Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв
Товариства 12.04.2018 року,

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення
ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

X

Інформація про виконавчий орган
Склад виконавчого органу
Голова Правлiнняння Чернецька Лариса
Вiнняталївна.
член Правлiнняння - посада вакантна

Опис

Функціональні обов'язки
Голова Правлiнняння вправiння без довiнняреностiння
здiнняйснювати дiнняї вiнняд iнняменiння Товариства, у тому
числiння, але не обмежуючись: представляти
iннянтереси Товариства у вiннядносинах з
юридичними та фiннязичними особами, органами
державної влади та управлiнняння, вести з ними
переговори та вчиняти вiнняд iнняменiння Товариства
юридичнiння дiнняї та правочини, вiннядкривати
рахунки у банкiннявських та iннянших установах та
проводити операцiнняї по них, пiннядписувати всiння
необхiнняднiння для цього документи в межах
компетенцiнняї, визначеної цим Статутом;
пiннядписувати звiннятнiннясть Товариства. Правлiнняння
вирiнняшує всiння питання дiнняяльностiння Товариства,
крiнням тих, що вiнняднесенiння до виключної
компетенцiнняї Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв iння
Наглядової ради. Вiннядповiннядно до Статуту
Товариства, якщо посада члена Правлiнняння
вакантна, Голова Правлiнняння одноосiннябно
приймає рiнняшення, що є компетенцiнняєю
Правлiнняння.
Створено колегiнняальний виконавчий орган у
складiння 2 осiнняб.

Примітки
5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками
емітента
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 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?
Загальн
і збори
акціоне
рів

Наглядов
а рада

Виконав
чий
орган

Не
належит
ь до
компете
нції
жодного
органу

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови
та членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

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

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Так
X
X
X

Ні

X
X
X
X

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Інформаці
я
оприлюдн
юється в
загальнод
оступній
інформаці
йній базі
даних
Національ
ної комісії
з цінних
Документи
Інформаці
паперів та надаються
Копії
я
фондового
для
докумен розміщуєт
Інформація
ринку про ознайомлен
тів
ься на
Інформація про
розповсюджує
ринок
ня
надають
власній
діяльність акціонерного
ться на
цінних
безпосеред
ся на
інтернет-с
товариства
загальних
паперів
ньо в
запит
торінці
зборах
або через акціонерно акціонер акціонерн
особу, яка
му
а
ого
провадить товаристві
товариства
діяльність
з
оприлюдн
ення
регульова
ної
інформації
від імені
учасників
фондового
ринку
Фінансова звітність,
так
ні
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
ні
ні
так
так
так

акціонерів, які

володіють 10
відсотками та більше
статутного капіталу
Інформація про склад
органів управління
товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

ні

так

так

ні

так

ні

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності 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
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської
фірми)?
Так
Ні
Загальні збори акціонерів
X
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
X
Інше
(зазначити)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку
востаннє?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотками голосів
Інше
Посада Ревiннязора скасована у 2017 роцiння
(зазначити)
6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

емітента

№ з/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Повне найменування юридичної
особи - власника (власників) або
прізвище, ім'я, по батькові (за
наявності) фізичної особи власника (власників) значного
пакета акцій

Чернецька Лариса Вiнняталiнняївна
Шаль Свiннятдана Володимирiннявна
Клочева Людмила Володимирiннявна
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина Володимирiннявна
Бондарук Наталiнняя Вiннякторiннявна
Пiннянчук Валентина Леонiннядiннявна
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СЕРВЕР СIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАТIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА"
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ВЕРИФIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАКАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЙНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
ПРОЕКТИ"

Ідентифікаційний код
згідно з Єдиним
державним реєстром
юридичних осіб,
фізичних осіб підприємців та
громадських формувань
(для юридичної особи резидента), код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи (для
юридичної особи нерезидента)
23146812
31645922

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

9,005
9,005
9
6,752
9
6,752
9
9

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників)
на загальних зборах емітента
Загальна
кількість
акцій
100 000

100 000

Дата
Кількість акцій
з обмеженнями
2 186

30 300

Підстава виникнення обмеження
пункт 10 Роздiннялу VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА Прикiннянцевих та
перехiннядних положень Закону
України "Про депозитарну систему
України"
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо власникiнняв акцiнняй не
надана депозитарною установою
(лiнняцензiнняю анульовано)

виникнення
обмеження
11.10.2014

01.01.2016

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
Вiннядповiннядно до ст. 2 Закону України "Про акцiнняонернiння товариства" посадовими особами

Товариства є: голова та член Наглядової ради, Голова Правлiнняння Товариства. Створення iннянших
органiнняв Статутом Товариства не передбачено.
Вiннядповiннядно до ст. 12 Статуту Товариства Наглядова рада створюється у складiння 2 осiнняб. Обрання
членiнняв Наглядової ради здiнняйснюється Загальними зборами акцiнняонерiнняв Товариства шляхом
кумулятивного голосування строком на 3 роки. До складу Наглядової ради обираються фiннязичнiння
особи - акцiнняонери або особи, якiння представляють їх iннянтереси (представники акцiнняонерiнняв).
Повноваження члена Наглядової ради дiнняйснiння з моменту його обрання. Голова Наглядової ради
Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiнняльшiннястю голосiнняв вiнняд
кiннялькiннясного складу Наглядової ради. Загальнiння збори акцiнняонерiнняв Товариства можуть в будь-який
час та з будь-яких пiннядстав (причин) прийняти рiнняшення про дострокове припинення повноважень
членiнняв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiнняв. Без рiнняшення Загальних зборiнняв
повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повiннядомлення про це Товариства за два тижнiння;
- у разiння неможливостiння виконання обов'язкiнняв члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разiння набрання законної сили вироком чи рiнняшенням суду, яким його засуджено - до покарання,
що виключає можливiннясть виконання обов'язкiнняв члена Наглядової ради;
- у разiння смертiння, визнання його недiнняєздатним, обмежено дiнняєздатним, безвiннясно вiннядсутнiнням,
померлим;
- у разiння отримання Товариством письмового повiннядомлення про замiнняну члена Наглядової ради
Товариства, який є представником акцiнняонера.
Вiннядповiннядно до ст. 13 Статуту Товариства обрання та припинення повноважень членiнняв Правлiнняння
здiнняйснюється Наглядовою радою.
Повноваження членiнняв Правлiнняння припиняються достроково у разiння:
подання ним до Наглядової ради заяви про складання повноважень за власним бажанням;
його смертiння, визнання його судом недiнняєздатним, обмежено дiнняєздатним, безвiннясно
вiннядсутнiнням;
в разiння набрання чинностiння рiнняшенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання,
що виключає можливiннясть виконання обов'язкiнняв;
прийняття вiннядповiннядного рiнняшення Наглядовою радою з одночасним призначенням iнняншої
особи на цю посаду або призначенням особи, яка тимчасово здiнняйснюватиме цiння повноваження.
Статутом Товариства та положенням про органи Товариства не передбачається виплата
винагороди або компенсацiнняї, якiння мають бути виплаченiння посадовим особам емiннятента в разiння їх
звiнняльнення.
9) повноваження посадових осіб емітента
Член Наглядової ради здiнняйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiнняльно-правового або
трудового договору (контракту) з Товариством та вiннядповiннядно до Статуту Товариства, а
представник акцiнняонера здiнняйснює свої повноваження вiннядповiннядно до вказiннявок акцiнняонера, iннянтереси
якого вiннян представляє у Наглядовiнняй радiння. Члени Наглядової ради, зокрема, мають право:
отримувати повну, достовiннярну та своєчасну iннянформацiнняю про Товариство, необхiннядну для
виконання своїх функцiнняй знайомитися iнняз документами Товариства, отримувати їх копiнняї,
вимагати скликання засiннядання Наглядової ради Товариства, надавати у письмовiнняй формiння
зауваження на рiнняшення Наглядової ради Товариства.
Голова Правлiнняння дiнняє вiнняд iнняменiння Товариства у межах, встановлених законом, Статутом
Товариства та Положенням про Правлiнняння Товариства.
Голова Правлiнняння вправiння без довiнняреностiння здiнняйснювати дiнняї вiнняд iнняменiння Товариства, у тому числiння, але
не обмежуючись: представляти iннянтереси Товариства у вiннядносинах з юридичними та фiннязичними
особами, органами державної влади та управлiнняння, вести з ними переговори та вчиняти вiнняд iнняменiння
Товариства юридичнiння дiнняї та правочини, з урахуванням встановлених обмежень, вiннядкривати
рахунки у банкiннявських та iннянших установах та проводити операцiнняї по них, пiннядписувати всiння

необхiнняднiння для цього документи в межах компетенцiнняї, визначеної цим Статутом; пiннядписувати
звiннятнiннясть Товариства. Правлiнняння вирiнняшує всiння питання дiнняяльностiння Товариства, крiнням тих, що
вiнняднесенiння до виключної компетенцiнняї Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв iння Наглядової ради.
10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
Звiннят щодо звiнняту про корпоративне управлiнняння вiннядповiннядно до вимог статтiння 401 Закону України
"Про цiнняннiння папери та фондовий ринок"
Управлiннянський персонал несе вiннядповiннядальнiннясть за пiннядготовку звiнняту про корпоративне управлiнняння.
На основiння результатiнняв проведеного аудиту, в усiннях суттєвих аспектах:
- iннянформацiнняя, яка мiнняститься у звiннятiння про корпоративне управлiнняння, наданому нам до дати цього
звiнняту, пiннядготовлена вiннядповiннядно до Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок", Закону
України "Про фiннянансовiння послуги та державне регулювання ринкiнняв фiннянансових послуг" та iннянших
застосовних законодавчих iння нормативних актiнняв, дiнняючих на дату цього звiнняту;
- на нашу думку, звiннят про корпоративне управлiнняння мiннястить всю iннянформацiнняю, зазначену у
пунктах 5-9 частини третьої статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок".
Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)
1. Вкажiннять мету провадження дiнняяльностiння фiннянансової установи.
Метою дiнняяльностiння Товариства є одержання прибутку в iннянтересах акцiнняонерiнняв Товариства в
результатiння здiнняйснення пiннядприємницької дiнняяльностiння у сферiння страхування та iннянших сферах згiннядно iнняз
чинним законодавством України.
Задачами Товариства є:
- органiннязацiнняя ефективного страхового захисту клiнняєнтiнняв на ринку страхових послуг;
- забезпечення ефективного страхового захисту господарської дiнняяльностiння акцiнняонерiнняв;
- створення структури, яка б забезпечувала обiнняг та збiнняльшення вiнняльних фiннянансових ресурсiнняв
акцiнняонерiнняв для вiннядвернення процесiнняв знецiннянення цих ресурсiнняв при iннянфляцiнняї;
- накопичення ресурсiнняв (в тому числiння валютних) для реалiннязацiнняї спiнняльних цiнняльових комплексних
програм акцiнняонерiнняв.
2. Дотримання/недотримання принципiнняв чи кодексу корпоративного управлiнняння (з посиланням
на джерело розмiннящення їх тексту), вiннядхилення та причини такого вiннядхилення протягом року.
Принципи корпоративного управлiнняння викладенiння у Кодексiння корпоративного управлiнняння ПРАТ
"УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997", що був затверджений рiнняшенням Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв ЗАТ
УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997", якiння вiннядбулися 26.01.2010р. Текст Кодексу розмiннящений на власному
веб-сайтiння компанiнняї www.panacea.com.ua. Протягом звiннятного року принципи корпоративного
управлiнняння дотримувалися, вiннядхилень не виявлено.
3. Перелiнняк власникiнняв iннястотної участiння (у тому числiння осiнняб, що здiнняйснюють контроль за фiннянансовою
установою) їх вiннядповiнняднiннясть встановленим законодавством вимогам та змiнняну їх складу за рiнняк.
Власникiнняв iннястотної участiння (бiнняльше 10%) немає.
4. Склад Наглядової ради фiннянансової установи та його змiнняни за рiнняк, у тому числiння утворенiння нею
комiннятети.
Наглядова рада ПРАТ УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997" створена на пiннядставiння рiнняшення Загальних зборiнняв
акцiнняонерiнняв, що вiннядбулися 24.03.2017р.
До складу Наглядової ради обрано:
- Шаль Свiннятлану Володимирiннявну - Голову ради,

- ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марину Володимирiннявну - члена ради,
Протягом звiннятного року комiннятети не створювалися.
5. Склад виконавчого органу фiннянансової установи та його змiнняни за рiнняк.
Голову Правлiнняння ПРАТ УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997" Чернецьку Ларису Вiнняталiнняївну обрано
14.09.2007 р., посада члена Правлiнняння Товариства вакантна.
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiннянансової установи
внутрiнняшнiннях правил, що призвело до заподiнняяння шкоди фiннянансовiнняй установiння або споживачам
фiннянансових послуг.
Протягом звiннятного року таких фактiнняв не виявлено.
7. Заходи впливу, застосованiння протягом року органами державної влади до фiннянансової установи,
у тому числiння до членiнняв її наглядової ради та виконавчого органу, або про вiннядсутнiннясть таких
заходiнняв.
Протягом звiннятного рок заходи впливу органами державної влади не застосовувалися.
8. Розмiнняр винагороди за рiнняк членiнняв наглядової ради та виконавчого органу.
Вiннядповiннядно до рiнняшення чергових Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв, що вiннядбулися 24.03.2017р., членам
Наглядової ради ПРАТ УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997" винагорода у грошовiнняй формiння не передбачена.
Винагорода Головiння Правлiнняння сплачується вiннядповiннядно до укладеного контракту.
9. Значнiння фактори ризику , що впливали на дiнняяльнiннясть фiннянансової установи протягом року.
Базуючись на даних рiннячної звiннятностiння, була проведена оцiннянка. Найбiнняльший вплив на величину
нетто-активiнняв отримано при сценарiнняї падiнняння ринкової вартостiння:
1. падiнняння ринкової вартостiння акцiнняй на 40%, якiння не перебувають у лiннястингу на фондовiнняй бiнняржiння, що
включенiння до складу активiнняв балансу ( вплив 1,56%);
2. падiнняння ринкової вартостiння нерухомого майна на 25% (вплив на 0,87%).
10. Наявнiннясть у фiннянансової установи системи управлiнняння ризиками та її ключовiння характеристики
.
Процес управлiнняння ризиками поширюється на всiння види дiнняяльностiння Товариства. Процес
управлiнняння ризиками в Товариствiння iннянтегрований в щоденну дiнняяльнiннясть, має безперервний iння
комплексний характер. Наглядова рада встановлює допустимiння рiннявнiння ризикiнняв iння здiнняйснює
стратегiннячний нагляд за управлiннянням ними. Виконавчий орган здiнняйснює тактичне управлiнняння
фiннянансовим, ринковим, операцiнняйним ризиками, ризиком лiнняквiннядностiння, ризиком змiнняни тарифної
ставки при укладаннiння договорiнняв страхування iння звiннятує про це перед Наглядовою радою.
11. Результати функцiнняонування протягом року системи внутрiнняшнього аудиту (контролю), а
також данiння, зазначенiння в примiннятках до фiннянансової та консолiннядованої фiннянансової звiннятностiння
вiннядповiннядно до положень (стандартiнняв) бухгалтерського облiнняку.
З метою забезпечення контролю за здiнняйсненням фiннянансово-господарської дiнняяльностiння, Компанiнняї,
згiннядно рiнняшення Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв (Протокол вiнняд 03.03.2012 р.), запроваджена посада
внутрiнняшнього аудитора та затверджено Положення про службу внутрiнняшнього аудиту(контролю).
Порушень у роботiння не виявлено.

12. Факти вiннядчуження протягом року активiнняв в обсязiння, що перевищує встановлений у статутiння
фiннянансової установи розмiнняр, або про їх вiннядсутнiннясть.
У звiннятному перiнняодiння вiннядсутнiння факти вiннядчуження активiнняв в обсязiння, що перевищує встановлений у
статутiння фiннянансової установи розмiнняр.
13. Результати оцiннянки активiнняв у разiння їх купiннявлiння-продажу протягом року в обсязiння, що перевищує
встановлений у статутiння фiннянансової установи розмiнняр.
Вiннядсутнiння.
14. Вкажiннять iннянформацiнняю про операцiнняї з пов'язаними особами, в тому числiння в межах однiнняєї
промислово-фiннянансової групи чи iнняншого об"єднання, проведенiння протягом року (така iннянформацiнняя
не є комерцiнняйною таємницею), або про їх вiннядсутнiннясть.
Протягом звiннятного року операцiнняї з пов'язаними особами не проводились.
15. Використанiння рекомендацiнняї органiнняв, якiння здiнняйснюють державне регулювання ринкiнняв фiннянансових
послуг, щодо аудиторського висновку.
Додаткових рекомендацiнняй до аудиторського висновку не надавалося.
16. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про зовнiнняшнього аудитора наглядової ради фiннянансової установи, призначеного
протягом року
Незалежним зовнiнняшнiнням аудитором ПРАТ УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997" у звiннятному роцiння було
Товариство з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю "Аудиторська фiннярма "ГРАВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАС", iннядентифiннякацiнняйний
код 23470984, мiннясцезнаходження: 61072, м. Харкiнняв, пр. Ленiнняна, 56.
17. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про дiнняяльнiннясть зовнiнняшнього аудитора, зокрема:
- загальний стаж аудиторської дiнняяльностiння - 23 рiнняки.
- кiннялькiннясть рокiнняв, протягом яких надає аудиторськiння послуги такiнняй фiннянансовiнняй установiння - 8 ;
- перелiнняк iннянших аудиторських послуг, що надавалися такiнняй фiннянансовiнняй установiння протягом року iнняншiння послуги не надавалися;
- випадки виникнення конфлiннякту iннянтересiнняв та/або сумiннящення виконання функцiнняй внутрiнняшнього
аудитора - немає;
- ротацiнняя аудиторiнняв у фiннянансовiнняй установiння протягом останнiннях п'яти рокiнняв - протягом останнiннях
п'яти рокiнняв не вiннядбулася.
- стягнення, застосованiння до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiннярної звiннятностiння фiннянансової установи, що пiннядтверджена аудиторським
висновком, виявленiння органами, якiння здiнняйснюють державне регулювання ринкiнняв фiннянансових послуг
- протягом звiннятного року до аудитора не застосовувались жоднiння санкцiнняї чи стягнення з боку
АПУ.
18. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо захисту фiннянансовою установою прав споживачiнняв фiннянансових послуг,
зокрема:
Скарги пiннядлягають розгляду безпосередньо Головою Правлiнняння Чернецькою Л.В.
Скарг та позовiнняв до суду стосовно надання фiннянансових послуг протягом звiннятного перiнняоду не
надходило.
19. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про корпоративне управлiнняння у фiннянансовiнняй установiння, подання якої передбачено
законами з питань регулювання окремих ринкiнняв фiннянансових послуг та/або прийнятими згiннядно з

такими нормативно-правовими актами органiнняв, якiння здiнняйснюють державне регулювання ринкiнняв
фiннянансових послуг.
Не передбачено

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

Найменування юридичної
особи
Приватне акцiнняонерне
товариство "СЕРВЕР СIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАТIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА"
Приватне акцiнняонерне
товариство "Верифiннякацiнняйнiння
проекти"

Ідентифіка
ційний код
Місцезнаходження
юридичної
особи
23146812
61072, Україна,
Харківська обл.,
Харкiнняв, пр. Ленiнняна, 56
31645922
61005, Україна,
Харківська обл.,
Харкiнняв,
Чернишевська, 4

Кількість акцій
(шт.)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

9 000
9 000

Кількість акцій
(шт.)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
Чернецька Лариса Вiнняталiнняївна
Шаль Свiннятлана Володимирiннявна
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина Володимирiннявна
Бондарук Наталiнняя Вiннякторiнняфвна
Клочеiннява Людмила Вiннякторiннявна
Пiннянчук Валентина Леонiннядiннявна
Усього

9 005
9 005
6 752
9 000
9 000
6 752
67 514

Кількість за видами акцій
Прості іменні

Привілейовані
іменні

9

9 000

0

9

9 000

0

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)
9,005
9,005
6,752
9
9
6,752
67,514

Кількість за видами акцій
Привілейовані
Прості іменні
іменні
9 005
0
9 005
0
6 752
0
9 000
0
9 000
0
6 752
0
67 514
0

IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим,
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право
голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню
пакета акцій /
Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими
акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

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

Дата отримання інформації від
№ з/п

Центрального депозитарію
цінних паперів або акціонера

1
1

2
27.02.2018

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи або найменування
юридичної особи власника
(власників) акцій

3
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАДПОВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАДАЛЬНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАСТЮ
"ТЕРМIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАНАЛ - БРОК"

Ідентифікаційний код
юридичної особи резидента або код/номер з
торговельного,
банківського чи судового
реєстру, реєстраційного
посвідчення місцевого
органу влади іноземної
держави про реєстрацію
юридичної особи нерезидента
4
31663028

Розмір частки акціонера

Розмір частки акціонера

до зміни (у відсотках до
статутного капіталу)

після зміни (у відсотках
до статутного капіталу)

5
49,504

6
0

Зміст інформації:
27.02.2018 року вiнняд ПАТ "Нацiнняональний депозитарiнняй України", що здiнняйснює облiнняк права власностiння на акцiнняї ПРАТ "УСК "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ - 1997" у депозитарнiнняй системiння України,
отримано iннянформацiнняю, вiннядповiннядно до якої розмiнняр частки ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАДПОВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАДАЛЬНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАСТЮ "ТЕРМIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАНАЛ - БРОК", код за ЄДРПОУ 31663028,
мiннясцезнаходження: м. Київ, вул. Чигорiнняна, 59, що становив 49,504% в загальнiнняй кiннялькостiння акцiнняй та 73,3% в загальнiнняй кiннялькостiння голосуючих акцiнняй, зменшився до 0.

X. Структура капіталу
Тип та/або клас акцій

Кількість акцій
(шт.)

Номінальна
вартість (грн)

простiння iнняменнiння

100 000

1 000,00

Примітки:

Права та обов'язки
Права акцiнняонерiнняв :
1) участь в управлiнняннiння Товариством;
2) отримання дивiннядендiнняв;
3) отримання у разiння лiнняквiннядацiнняї Товариства частини його
майна або вартостiння;
4) отримання iннянформацiнняї про господарську дiнняяльнiннясть
Товариства;
5) придбання розмiннящуваних Товариством простих
акцiнняй пропорцiнняйно частцiння належних йому простих
акцiнняй у загальнiнняй кiннялькостiння простих акцiнняй.
6) iнняншiння права, встановленiння дiнняючим законодавством
Обов'язки акцiнняонерiнняв :
1) дотримуватися Статуту, iннянших внутрiнняшнiннях
документiнняв Товариства;
2) виконувати рiнняшення Загальних зборiнняв акцiнняонерiнняв,
iннянших органiнняв управлiнняння Товариства;
3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у
тому числiння пов'язанiння з майновою участю;
4) оплачувати акцiнняї у розмiннярiння, в порядку та засобами,
що передбаченiння Статутом Товариства;
5) не розголошувати комерцiнняйну таємницю та
конфiнняденцiнняйну iннянформацiнняю про дiнняяльнiннясть Товариства;
6) виконувати iнняншiння обов'язки, встановленiння дiнняючим
законодавством.

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

XI. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата
реєстрації
випуску
1
27.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
257/1/10

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип цінного
папера

Форма
існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

3
4
5
6
7
8
9
10
Державна комiннясiнняя з
UA4000070775 Акція проста Бездокумент
1 000
100 000
100 000 000
100
цiннянних паперiнняв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Торгiннявля акцiнняями Товариства не здiнняйнюється за межами України, на бiнняржах також не здiнняйснюється.Додатковий випуск акцiнняй протягом року
не вiннядбувався. Товариство у звiннятному перiнняодiння не здiнняйснювало викуп власних акцiнняй.

8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Кількість цінних
паперів (шт.)

1
Чернецька Лариса Вiнняталiнняївна

2
9 005

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
3
9,005

Шаль Свiннятлана Володимирiннявна

9 005

ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiннякаленко Марина Володимирiннявна
Усього

Кількість за типами акцій
прості іменні

привілейовані іменні

4
9 005

5
0

9,005

9 005

0

6 752

6,752

6 752

0

24 762

24,762

24 762

0

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних

Власні основні засоби
(тис. грн)

засобів

на початок
періоду

1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого

0
0
1
0
671
0

на
кінець
періоду
0
0
1
0
671
0

0
0
0
0
0
0
1
673

призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Орендовані основні
засоби (тис. грн)

0
0
0
0
0
0

на
кінець
періоду
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
1
673

0
0
0
0
0
0
0

на початок
періоду

Основні засоби,
усього (тис. грн)

0
0
1
0
671
0

на
кінець
періоду
0
0
1
0
671
0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
673

0
0
0
0
0
1
673

на початок
періоду

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника
За звітний період
За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів
104 424
107 914
(тис.грн)
Статутний капітал (тис.грн)
100 000
100 000
Скоригований статутний капітал
100 000
100 000
(тис.грн)
Опис
Розрахунок вартостiння чистих активiнняв вiннядбувався вiннядповiннядно до методичних рекомендацiнняй
ДКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАПФР (Рiнняшення № 485 вiнняд 17.11.2004 р.) та П (С)БО № 2 "Баланс" затвердженого
Наказом Мiннянфiнняну України № 39 вiнняд 25.02.00 р. Визначення вартостiння чистих активiнняв
проводилося за формулою: Чистiння активи = Необоротнiння активи + Оборотнiння активи +
Витрати майбутнiннях перiнняодiнняв - Довгостроковiння зобов'язання - Поточнiння зобов'язання Забезпечення наступних виплат iння платежiнняв - Доходи майбутнiннях перiнняодiнняв
Висновок Розрахункова вартiннясть чистих активiнняв (10424 тис.грн.) бiнняльше скоригованого статутного
капiнняталу (100 000.00 тис. грн.). ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе вiннядповiннядає вимогам статтiння 155 п.3. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАивiнняльного кодексу
України.Розмiнняр Статутного капiнняталу вiннядповiннядає розмiнняру Статутного капiнняталу,
розрахованому на кiннянець звiннятного перiнняоду.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Кредити банку
у тому числі:

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Зобов’язання за цінними паперами

X

0
0

Види зобов’язань

Дата
виникнення

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X
0
X

Дата
погашення
X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання та забезпечення
Усього зобов'язань та забезпечень
Опис

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X
123
X
X
X
123
X
X
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiннязобов'язання: Поточна кредиторська заборгованнiннясь за
страховою дiнняяльнiннястю 123 тиг. грн.

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ

Товариство з обмеженою
вiннядповiннядальнiннястю "ПРИБУТОК ПЛЮС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
25395301
04080, Україна, - р-н, Київ,
В.Хвойки,21, оф. 307
АЕ 294698
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАБФР
27.01.2015
0442872104
депозитарна дiнняяльнiннясть
Надає депозитарнiння послуги. Емiннятент не
веде самостiнняйно реєстр власникiнняв
ПУБЛIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "НАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЙ УКРАЇНИ"
Акціонерне товариство
30370711
04107, Україна, - р-н, Київ, Тропiннянiнняна,
7-г
-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище,
ім'я, по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Ідентифікаційний код юридичної особи
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Найменування державного органу, що видав ліцензію
або інший документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

0445910404
0444825207
центральний депозитарiнняй
Надає послуги
як ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАентральний
депозитарiнняй цiннянних паперiнняв
Державна установа "Агентство з
розвитку iннянфраструктури фондового
ринку України"
Державна організація (установа,
заклад)
21676262
0315, Україна, - р-н, Київ,
вул.
Антоновича, 51, оф. 1206
DR/00001/APA
НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАБФР
18.02.2019
0444983815
0444983816
iннянформацiнняйнiння послуги на фондовому
ринку
Надає емiннятенту iннянформацiнняйнiння послуги
на фондовому
ринку з
подання
звiннятностiння
до НКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАПФР та розкриття
iннянформацiнняї

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"
м.Київ, Печерський р-н

Територія
Організаційно-пра
вова форма
Закрите акціонерне товариство
господарювання
Вид економічної
Інші види страхування, крім страхування
діяльності
життя
Середня кількість працівників: 5
Адреса, телефон: 01042 Київ, вул. Чигорiнняна, 59, 044 284-73-43
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24735858

за КОАТУУ

8038200000

за КОПФГ

232

за КВЕД

65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 p.
Форма №1

Актив
1
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи

Код
рядка
2

Код за ДКУД
На початок
звітного
періоду
3

1801001
На кінець
звітного
періоду
4

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

63
134
( 71 )
0
677
863
( 186 )
0
0
(0)
0
0
(0)

63
134
( 71 )
0
673
863
( 190 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

63 333
29 954
0
0
0

66 254
37 434
0
0
0

1065

0

0

1090

8

0

Усього за розділом IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

94 035

104 424

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1125

0

0

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

0
90
64
0
0
9 204
0
6 371
0
6 371
0
972

0
75
48
0
0
3 227
0
57
0
57
0
129

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
972
0
0
16 637

0
0
129
0
2
3 490

1200

0

0

1300

110 672

107 914

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

100 000
0
0
8 521
0
0
844
-2 239
(0)
(0)
0

10 000
0
0
8 521
0
0
844
-2 239
(0)
(0)
0

Код
рядка

Усього за розділом IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Керівник

Чернецька Л.В.

Головний бухгалтер

Тонковид О.Г.

1495

107 126

107 126

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
0
0
0
0
3 133

0
0
0
0
0
0
0
0
636

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
151
0
0
0
0
0
3 133

0
245
0
0
0
0
0
636

1600
1605

190
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
87
0
0
0
1
0
0
0
123
2
0
0
10
413

0
26
0
0
0
1
0
0
0
123
2
0
0
0
152

1700

0

0

1800
1900

0
110 672

0
107 914

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24735858

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)

за 2018 рік
Форма №2
І. Фінансові результати

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

2 450
702
(0)
-2 591

1 510
2 702
( 1 147 )
451

2014

-843

406

2050
2070

(0)
(0)

(0)
(9)

2090

2 450

1 501

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

35
0
0
0

191
0
0
7

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 2 034 )
( 315 )
( 134 )

( 2 227 )
( 2 363 )
( 1 929 )

2181

134

1 929

2182

0

0

2190

2

0

2195
2200

(0)
0

( 4 820 )
0

Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

221
0
0
(0)
(0)
( 202 )
0

5 033
0
0
( 76 )
(0)
( 837 )
0

2290

21

0

2295
2300

(0)
-21

( 700 )
-81

2305

0

0

2350

0

0

2355

(0)

( 781 )

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
0
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0

0

0

0
0

0
0

(0)

(0)

0
0

0
-781

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
6
Витрати на оплату праці
2505
158
Відрахування на соціальні заходи
2510
40
Амортизація
2515
3
Інші операційні витрати
2520
2 276
Разом
2550
2 483
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605

3
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
43
176
39
49
6 221
6 528
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник

Чернецька Л.В.

Головний бухгалтер

Тонковид О.Г.

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24735858

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2018 рік
Форма №3

Стаття
1
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Код
рядка
2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
702
0
15

0
0
0
2 702
0
3

3100
3105
3110
3115
3116

( 1 602 )
( 127 )
( 40 )
( 36 )
(5)

( 4 262 )
( 142 )
( 39 )
( 206 )
( 165 )

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(7)

3135
3140
3145

(0)
(0)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 594 )

( 1 156 )

3155
3190
3195

(0)
( 26 )
-1 708

(0)
( 354 )
-3 454

фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Керівник

Чернецька Л.В.

Головний бухгалтер

Тонковид О.Г.

3200
3205

33 604
0

99 904
0

3215
3220
3225
3230

221
0
0
0

5 033
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 38 431 )
(0)
(0)
(0)

( 98 044 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-4 606

(0)
6 893

3300
3305

0
0

0
34 500

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

(0)
(0)
(0)
(0)
(0)

(0)
( 34 500 )
(0)
( 76 )
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-6 314
6 371
0
57

(0)
-76
3 363
3 007
1
6 371

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2019

за ЄДРПОУ

24735858

Звіт про власний капітал

За 2018 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам

2
4000
4005

3
100 000
0

4
0
0

5
8 521
0

6
844
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-2 239
0

4010
4090
4095

0
0
100 000

0
0
0

0
0
8 521

0
0
844

4100

0

0

0

4110

0

0

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
0
0

10
107 126
0

0
0
-2 239

0
0
0

0
0
0

0
0
107 126

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
100 000

0
0

0
8 521

0
844

0
-2 239

0
0

0
0

0
107 126

Керівник

Чернецька Л.В.

Головний бухгалтер

Тонковид О.Г.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Примiннятки до фiннянансової звiннятностiння за рiнняк, що закiннянчився 31 грудня 2018 року
1. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про компанiнняю:
- Приватне акцiнняонерне товариство "Українська страхова компанiнняя "Панацея-1997" (надалiння "Товариство") зареєстрована 05.03.1997 року вiннядповiннядно до чинного законодавства України.
- Код ЄДРПОУ 24735858
- Юридична адреса Товариства: вул. Чигорiнняна, будинок 59 м. Київ, 01042.
- Предметом дiнняяльностiння Товариства є проведення страхування, перестрахування iння здiнняйснення
фiннянансової дiнняяльностiння, пов`язаної з формуванням, розмiннященням страхових резервiнняв та їх
управлiннянням. Страхова компанiнняя здiнняйснює свою дiнняяльнiннясть вiннядповiннядно до отриманих лiнняцензiнняй
Державної комiннясiнняї з регулювання ринкiнняв фiннянансових послуг України, КВЕД 65.12. Основна мета
Товариства - одержання прибутку.
- Середньооблiннякова кiннялькiннясть працiннявникiнняв Товариства складає чотири особиа.
- Станом на 31.12.2018 року компанiнняя не має фiннялiнняй.
Фiннянансова звiннятнiннясть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) Головою
правлiнняння ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" 27 лютого 2019
року.
Основнiння аспекти облiннякової полiннятики, якiння застосовувались у процесiння пiннядготовки цiнняєї фiннянансової
звiннятностiння, наведено нижче.
2.
Основа пiннядготовки фiннянансової звiннятностiння
На виконання вимог ст. 121 Закону України "Про бухгалтерський облiнняк та фiннянансову звiннятнiннясть в
Українiння", фiннянансова звiннятнiннясть Товариства станом на 31.12.2015 р., була пiннядготовлена вiннядповiннядно
до Мiнняжнародних стандартiнняв фiннянансової звiннятностiння (МСФЗ), якiння опублiннякованiння на офiнняцiнняйному сайтiння
ПРАТ "Українська страхова компанiнняя "Панацея-1997".
Номер стандарту
Назва стандарту
МСФЗ 10
Подiнняї пiннясля звiннятного перiнняоду
МСФЗ 12 Податки на прибуток
МСФЗ 16
Основнiння засоби
МСФЗ 17
Оренда
МСФЗ 19
Винагороди працiннявникам
МСФЗ 24
Розкриття iннянформацiнняї щодо пов'язаних сторiннян
МСФЗ 39
Фiннянансовiння iннянструменти: визнання та оцiннянка
МСФЗ 8
Операцiнняйнiння сегменти
МСБО 1
Подання фiннянансових звiннятiнняв
МСБО 2
Запаси
МСБО 7
Звiннят про рух грошових коштiнняв
МСБО 8
Облiнняковiння полiннятики, змiнняни в облiннякових оцiннянках та помилки
МСБО 10
Подiнняї пiннясля дати балансу
МСБО 12
Податки на прибуток
МСБО 16
Основнiння засоби
МСБО 17
Оренда
МСБО 19
Виплати працiннявникам
МСБО 21
Вплив змiннян валютних курсiнняв
МСБО 23
Витрати на позики
МСБО 24
Розкриття iннянформацiнняї щодо пов'язаних сторiннян
МСБО 32
Фiннянансовiння iннянструменти: надання iннянформацiнняї
МСБО 33
Прибуток на акцiнняю
МСБО 34
Промiнняжна фiннянансова звiннятнiннясть

МСБО 36
МСБО 37
МСБО 38
МСБО 9
МСБО 40

Зменшення корисностiння активiнняв
Забезпечення, непередбаченiння зобов'язання та непередбаченiння активи
Нематерiнняальнiння активи
Фiннянансовiння iннянструменти
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнвестицiнняйна нерухомiннясть

Правила пiннядготовки фiннянансових звiннятiнняв згiннядно з Мiнняжнародними стандартами фiннянансової
звiннятностiння (МСФЗ) вимагають використання певних важливих облiннякових оцiннянок iння припущень, а
також висловлення думки iння висновкiнняв керiннявництва Товариства в ходiння застосування облiннякових
полiннятик Товариства. Умови пiннядготовки фiннянансових звiннятiнняв також вимагають використання
припущень, якiння впливають на повiннядомленiння у звiннятностiння суми активiнняв та пасивiнняв (зобов'язань) iння
розкриття умовних (право на використання яких витiннякає з виконання операцiнняй на дату
фiннянансового звiнняту) активiнняв та пасивiнняв станом на дату пiннядготування фiннянансових звiннятiнняв, а також
повiннядомленiння суми надходжень iння витрат протягом звiннятного перiнняоду. Хоча й такiння оцiннянки iння
припущення основанiння на найкращих вiннядомостях iння знаннях керiннявництва у вiннядношеннiння поточних
подiнняй iння дiнняй, фактичнiння результати можуть зрештою суттєво вiннядрiннязнятись вiнняд подiннябних оцiннянок та
припущень.
Облiннякова полiннятика складена для розкриття принципiнняв, основ, домовленостей, правил та методик,
яких дотримується Товариство, при складаннiння та поданнiння фiннянансових звiннятiнняв. Облiннякова полiннятика
Товариства може бути змiннянена тiнняльки якщо: це вимагається стандартом або тлумаченням; або з
метою пiннядвищення iннянформативностiння звiннятностiння. Облiннякова полiннятика застосовується з урахуванням
принципу послiннядовностiння, що передбачає постiнняйне (iнняз року в рiнняк) застосування прийнятої
стабiнняльної облiннякової полiннятики. Помилки попереднього перiнняоду виправляються шляхом
ретроспективного перерахунку через рахунок "Нерозподiнняленiння прибутки (збитки)".
2.1.
Основа пiннядготовки фiннянансової звiннятностiння продовження
Дана фiннянансова звiннятнiннясть базується на таких принципах: правдивостiння подання, переважання
сутностiння над формою, нейтральностiння, обачностiння, надiнняйностiння та повноти, можливостiння перевiннярки,
допущення безперервностiння дiнняяльностiння пiннядприємства, зрозумiннялостiння та доречностiння звiннятної
iннянформацiнняї, своєчаснiннясть подання, єдиного грошового вимiннярника.
Фiннянансова звiннятнiннясть Товариства пiннядготовлена у тисячах гривень - нацiнняональнiнняй валютiння України.
2.2. Суттєвiння положення облiннякової полiннятики
Доходи
Доходи вiнняд страхової дiнняяльностiння та вiнняд перестрахування облiнняковуються у вiннядповiннядностiння до
МСФО 4 "Страховiння контракти".
До складу доходу вiнняд реалiннязацiнняї страхових послуг включаються:
заробленiння страховiння премiнняї, в частинiння сум страхових платежiнняв, що вiннядповiннядають страховим
ризикам, що минули цiннялком або частково на звiннятну дату;
комiннясiнняйна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;
комiннясiнняйна винагорода за надання послуг для iннянших страховикiнняв (посередницька
дiнняяльнiннясть щодо укладання договорiнняв страхування iннянших страховикiнняв, послуги щодо
врегулювання страхових подiнняй за договорами страхування iннянших страховикiнняв);
частки страхових сум iння страхових вiннядшкодувань, сплаченiння перестраховиками;
суми, належнiння до отримання за правом вимоги до особи, вiннядповiннядальної за заподiнняяний
збиток;
повернутiння суми з централiннязованих страхових резервних фондiнняв;
результат змiнняни резервiнняв, iннянших, нiнняж РНЗП.
Облiнняк доходiнняв (страховiння платежiння, зароблена премiнняя) ведеться окремо за прямими укладеними
договорами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналiннятичний облiнняк страхових
платежiнняв здiнняйснювати за правилами страхування Компанiнняї та страхувальниками в розрiннязiння
контрагентiнняв.
Порядок вiннядображення в облiнняку доходiнняв звiннятного перiнняоду за укладеними договорами страхування

залежить вiнняд визначених договором страхування умов, набрання чинностiння та сплати
страхувальником страхових
платежiнняв, враховуючи особливостiння ст.18 Закону України "Про страхування". Доходи за
укладеними договорами нараховуються у вiннядповiннядностiння до умов договору: А. метод нарахування
"З дати"
Проводиться нарахування договорiнняв добровiнняльного та обов'язкового страхування вiнняд нещасних
випадкiнняв з дати початку дiнняї полiннясу.
Б. метод нарахування "З дати оплати"
Проводиться нарахування по договорам, умовами яких визначено, що договiнняр набуває чинностiння
з моменту сплати страхової премiнняї та в договорiння не визначенiння перiнняоди вiннядповiннядно до
календарного плану. Таким методом нараховуються договори добровiнняльного страхування майна,
добровiнняльного медичного страхування, добровiнняльного страхування перед третiннями особами,
добровiнняльного страхування вiннядповiннядальностiння.
В. метод нарахування "По банкiннявським випискам"
Проводиться нарахування за договорами добровiнняльного страхування наземного транспорту та
майна - умовами яких визначено, що нарахування страхової премiнняї та строк дiнняї договорiнняв
прив'язанiння до визначених календарним планом перiнняодiнняв.
У випадку, коли страховик отримує попередньо сплаченiння страховiння платежiння, вони облiнняковуються
як кредиторська заборгованiннясть за розрахунками з отриманих авансiнняв та потрапляють для
визначення доходу у перiнняодiння вступу в дiнняю договору страхування. У разiння дострокового
припинення дiнняї договору страхування за вимогою страхувальника, страховик повертає йому
сплаченiння страховiння платежiння за перiнняод, що залишився до закiннянчення дiнняї договору страхування, з
вiннядрахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат страхового
вiннядшкодування, що були здiнняйсненiння за договором страхування. Якщо вимога страхувальника
обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, останнiнняй повертає
страхувальнику сплаченiння ним страховiння платежiння повнiннястю.
У разiння дострокового припинення дiнняї договору страхування за вимогою страховика
страхувальнику повертаються повнiннястю сплаченiння ним страховiння платежiння. Якщо вимога страховика
зумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає
страхувальнику сплаченiння страховiння платежiння за перiнняод, що залишився до закiннянчення дiнняї договору
страхування з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи та фактичних виплат
страхового вiннядшкодування, що були здiнняйсненiння за договором страхування.
Тарифи, зазначенiння в договорiння страхування в цiннялях бухгалтерського облiнняку вважаються
справедливими. Всiння страховiння продукти Компанiнняї, якiння перелiнняченiння в Законiння України "Про
страхування" та на якiння Компанiнняя має лiнняцензiнняю, вважаються ризиковими договорами страхування.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння доходи визнаються за справедливою вартiннястю за датою складення акта або iнняншого
документа, оформленого вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства, який пiннядтверджує
виконання робiннят або надання послуг. Для облiнняку iннянших доходiнняв, фiннянансових доходiнняв та
надзвичайних доходiнняв застосовується рахунки класу 7.
Переоцiннянка iнняноземної валюти.
Функцiнняональною валютою Компанiнняї є валюта основного економiннячного середовища, в якому вона
функцiнняонує. Функцiнняональною валютою та валютою представлення звiннятностiння Банку є нацiнняональна
валюта України - гривня (надалiння - "гривня" або "UAH").
Бухгалтерський облiнняк операцiнняй в iнняноземнiнняй валютiння Компанiнняя здiнняйснює у подвiнняйнiнняй оцiннянцiння, а саме
в номiннянальнiнняй сумiння iнняноземної валюти, щодо якої установлюється офiнняцiнняйний курс гривнiння, та в
сумiння вiннядповiннядного гривневого еквiннявалента..
Операцiнняї в iнняноземнiнняй валютiння пiнняд час первiннясного визнання вiннядображаються у валютiння звiннятностiння
шляхом перерахунку суми в iнняноземнiнняй валютiння iнняз застосуванням офiнняцiнняйного курсу гривнiння до
iнняноземних валют на дату здiнняйснення операцiнняї (дата визнання активiнняв, зобов'язань, власного
капiнняталу, доходiнняв iння витрат).
Монетарнiння активи та зобов'язання перераховуються у функцiнняональну валюту за офiнняцiнняйним

курсом, встановленим НБУ станом на кiннянець вiннядповiннядного звiннятного року. Прибутки та збитки,
якiння виникають у результатiння врегулювання зобов'язань за угодами та внаслiннядок перерахунку
вартостiння монетарних активiнняв та зобов'язань у функцiнняональну валюту за офiнняцiнняйними курсами НБУ
станом на кiннянець року, визнаються за статтею "Результат вiнняд переоцiннянки iнняноземної валюти" у
складiння прибуткiнняв або збиткiнняв за рiнняк. Перерахунок за офiнняцiнняйним курсом станом на кiннянець року не
застосовується до немонетарних статей, якiння оцiннянюються за початковою вартiннястю. Немонетарнiння
статтiння, оцiннянюванiння за справедливою вартiннястю в iнняноземнiнняй валютiння, включаючи iннянвестицiнняї у власний
капiннятал, перераховуються з використанням обмiннянних курсiнняв на дату визначення справедливої
вартостiння. Наслiннядки змiнняни обмiннянних курсiнняв для немонетарних статей, оцiннянюваних за
справедливою вартiннястю в iнняноземнiнняй валютiння, облiнняковуються як частина прибутку чи збитку вiнняд
змiнняни справедливої вартостiння.
Доходи iння витрати в iнняноземнiнняй валютiння вiннядображаються у Звiннятiння про фiннянансовiння результати за курсом
НБУ на дату їх нарахування.
Операцiнняйна валюта та валюта представлення звiннятностiння
Об'єкти, включенiння до фiннянансової звiннятностiння Товариства, вимiннярюються з використанням валюти
первинного економiннячного середовища, у якому функцiнняонує компанiнняя ("операцiнняйна валюта").
Фiннянансова звiннятнiннясть представлена в гривнях, яка є операцiнняйною валютою та валютою
представлення звiннятностiння Товариства.
Операцiнняї та баланси
Операцiнняї в iнняноземних валютах перераховуються в операцiнняйну валюту за курсами обмiнняну валюти.
Прибутки та збитки в iнняноземних валютах, що виникли внаслiннядок виконання таких операцiнняй, а
також в результатiння перерахунку вартостiння грошових активiнняв та пасивiнняв, номiннянованих в iнняноземних
валютах, за курсами обмiнняну валют, що склалися наприкiннянцiння року (промiнняжного перiнняоду),
вiннядображаються як прибутки чи збитки. Перерахунок рiннязницiння з фiннянансових активiнняв, наявних для
продажу, вiннядображається в iнняншому сукупному прибутку, iння далiння включається до ринкової вартостiння
резерву в капiнняталiння.
Оподаткування
Податок на прибуток вiннядображаються у фiннянансовiнняй звiннятностiння вiннядповiннядно до законодавства,
прийнятого або фактично прийнятого до кiннянця звiннятного перiнняоду. Витрати або доходи з податку
на прибуток включають поточний та вiннядстрочений податок та визнаються у складiння прибуткiнняв або
збиткiнняв за рiнняк, за винятком випадкiнняв, коли вони визнаються у складiння iнняншого сукупного доходу
або безпосередньо у складiння власного капiнняталу, оскiнняльки вони пов'язанiння з угодами, якiння також
визнаються, у тому самому чи iнняншому перiнняодiння, у складiння iнняншого сукупного доходу або
безпосередньо у складiння власного капiнняталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або
стягнена з податкових органiнняв стосовно оподатковуваних прибуткiнняв або збиткiнняв за поточний та
попереднiнняй перiнняоди. Оподатковуванiння прибутки або збитки ?рунтуються на оцiннянках, якщо
фiннянансова звiннятнiннясть була затверджена до подання вiннядповiннядних податкових декларацiнняй. Податки,
якiння не є податками на прибуток, облiнняковуються у складiння адмiннянiннястративних та iннянших операцiнняйних
витрат.
Вiннядстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових
зобов'язань для перенесених податкових збиткiнняв та тимчасових рiннязниць, що виникають мiнняж
податковими базами активiнняв та зобов'язань та їх балансовою вартiннястю для цiннялей фiннянансової
звiннятностiння. Залишки вiннядстрочених податкових активiнняв та зобов'язань оцiннянюються за податковими
ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiннянцiння звiннятного перiнняоду, якiння повиннiння
застосуватися до перiнняоду, коли будуть перекласифiннякованiння тимчасовiння рiннязницiння або коли будуть
використанiння перенесенiння податковiння збитки. Вiннядстрочений податковий актив для тимчасових
рiннязниць, що пiннядлягають вирахуванню, та перенесених податкових збиткiнняв облiнняковується лише у
разiння, якщо є вiннярогiнняднiннясть того, що буде доступним майбутнiнняй оподатковуваний прибуток, за
яким можуть бути реалiннязованiння вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2018 вiнняд страхової дiнняяльностiння роцiння становила 3%.

В Податковому Кодексiння України податок на прибуток вiнняд загальної дiнняяльностiння складає
o за перiнняод з 01 сiннячня 2018 року по 31 грудня 2018 року - 18%;
Основнiння засоби
Облiнняк основних засобiнняв ведеться у вiннядповiннядностiння до МСФЗ 16 "Основнiння засоби".
Основним засобом визнається актив, якщо очiннякуваний термiннян його корисного використання
(експлуатацiнняї) бiнняльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду
або для адмiннянiннястративних цiннялей. Вартiннясне обмеження не застосовується.
Строки корисного використання основних видiнняв основних засобiнняв встановленiння наступнiння:
Види об'єктiнняв Строк корисного використання (рокiнняв)
Будинки та споруди 20
Обладнання охорони та сигналiннязацiнняї
5
Комп'ютери та обладнання до них, принтери, банкомати, телефони
Копiнняювальнiння машини
12
Кондицiнняонери, холодильне обладнання, аудiнняо та вiннядеотехнiнняка 4
Касове обладнання 4
Автотранспорт
5
Меблiння, сейфи 4
Вивiнняски
5
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння 4

12

Об'єкт основних засобiнняв, який вiннядповiннядає критерiнняям визнання активу, зараховується на баланс
пiннядприємства за собiннявартiннястю. До собiннявартостiння включається цiнняна придбання та iнняншiння витрати, якiння
безпосередньо пов'язанiння з доставкою активу до мiннясця розташування та приведення його до стану
готовностiння для експлуатацiнняї у спосiнняб, визначений управлiннянським персоналом.
Наступна оцiннянка основних засобiнняв здiнняйснюється по iннясторичнiнняй вартостiння у вiннядповiннядностiння до моделiння
собiннявартостiння МСФЗ 16 "Основнiння засоби".
Амортизацiнняю активу починають з моменту, коли вiннян стає придатним для використання, тобто
коли вiннян доставлений до мiннясця розташування та приведений у стан, у якому вiннян придатний до
експлуатацiнняї, тобто с дати акту введення в експлуатацiнняю основних засобiнняв. Нарахування
амортизацiнняї проводити щомiннясячно .
Амортизацiнняю окремого об'єкта основних засобiнняв для бухгалтерського облiнняку розраховується iнняз
застосуванням прямолiннянiнняйного методу, за яким рiннячна сума амортизацiнняї визначається дiнняленням
вартостiння, яка амортизується, за мiннянусом лiнняквiннядацiнняйної вартостiння, на очiннякуваний перiнняод корисного
використання об'єкта основних засобiнняв.
Нарахування амортизацiнняї припиняється на одну з двох дат, яка вiннядбувається ранiнняше: на дату, з
якої актив класифiннякують як утримуваний для продажу або на дату, з якої припиняють визнання
активу. Датою припинення визнання активу вважається дата акту лiнняквiннядацiнняї основних засобiнняв.
Датою класифiннякацiнняї активу для продажу вважається дата розпорядження керiннявництва про
продаж об'єкту основних засобiнняв.
Нематерiнняальнiння активи
Визнання, оцiннянка iння облiнняк нематерiнняальних активiнняв здiнняйснюється у вiннядповiннядностiння до МСФЗ 38
"Нематерiнняальнiння активи".
На балансiння облiнняковуються iннядентифiннякованiння нематерiнняальнiння активи, а саме якiння можуть бути
вiннядокремленiння (якiння можливо продати, передати, лiнняцензувати, здати в оренду або обмiнняняти
iнняндивiннядуально або разом з пов'язаним з ним контрактом), або якiння виникли внаслiннядок договiннярних
або iннянших юридичних прав. Нематерiнняальними активами визнаються контрольованiння активи, вiнняд
яких використання мають надходити економiннячнiння вигоди та якiння можливо достовiннярно оцiннянити.
По нематерiнняальних активах, якiння не вiннядповiннядають критерiнняям визнання, витрати визнаються у
витратах поточного перiнняоду.
Нематерiнняальний актив первiннясно оцiннянюється за собiннявартiннястю. Пiннясля первiннясного визнання

нематерiнняальний актив вiннядображається у вiннядповiннядностiння до моделiння собiннявартостiння, тобто
вiннядображається за собiннявартiннястю за вирахуванням амортизацiнняї та збиткiнняв вiнняд зменшення
корисностiння. Одиницею облiнняку є окремий об'єкт нематерiнняальних актив.
Компанiнняєю встановленiння наступнiння строки корисного використання нематерiнняальних активiнняв:
Найменування групи Строк корисного використання (рокiнняв)
Права на об'єкти промислової власностiння 5
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння нематерiнняальнiння активи 10
Авторськiння та сумiнняжнiння з ними права 5
Лiнняцензiнняї на впровадження страхової дiнняяльностiння Безстроковiння
Амортизацiнняя окремого об'єкта нематерiнняальних активiнняв розраховується iнняз застосуванням
прямолiннянiнняйного методу.
Нематерiнняальнiння активи безстроковiння (наприклад, лiнняцензiнняї) вважаються неамортизованими активам
та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться. Зменшення корисностiння активiнняв
У вiннядповiннядностiння до МСФЗ 36 "Зменшення корисностiння активiнняв" проводиться нарахування резерву
збиткiнняв вiнняд зменшення корисностiння активiнняв. По основним засобам та нематерiнняальним активам
один раз на рiнняк станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисностiння
активiнняв. По активах, що мають ознаки зменшення корисностiння, розраховується сума очiннякуваного
вiннядшкодування такого активу. В разiння перевищення балансової вартостiння активу над сумою
очiннякуваного вiннядшкодування - нараховується резерв зменшення корисностiння активiнняв. Сума резерву
списується на поточнiння витрати, зменшуючи вартiннясть активу.
Облiнняк запасiнняв
Запаси товарно-матерiнняальних цiннянностей Товариства визнаються, оцiннянюються iння облiнняковуються
згiннядно з МСФЗ 2 "Запас". Одиницею запасiнняв є кожне найменування цiннянностей, яке
оприбутковується за цiнняною придбання.
Оцiннянка запасiнняв при їx вибуттiння здiнняйснюється за методом iннядентифiннякованої собiннявартостiння вiннядповiннядної
одиницiння запасiнняв.
Довгостроковiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї
Довгостроковiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї Компанiнняї визнаються, оцiннянюються iння облiнняковуються згiннядно з
МСФЗ 28 "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнвестицiнняї в асоцiнняйованiння пiннядприємства". Облiнняк фiннянансових iннянвестицiнняй ведеться на
рахунку 14 "Довгостроковiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї".
Якщо є фактори того, в дочiннярньому пiннядприємствiння недостатньо функцiнняй контролю, консолiннядована
звiннятнiннясть не складається та iннянвестицiнняї облiнняковуються по методу участiння в капiнняталiння. Згiннядно з
методом участiння в капiнняталiння, iннянвестицiнняя в асоцiнняйоване пiннядприємство первiннясно визнається за
собiннявартiннястю. Пiннясля отримання звiннятностiння вiнняд асоцiнняйованої Компанiнняї, станом на 31 грудня кожного
року балансова вартiннясть iннянвестицiнняї збiнняльшується або зменшується для визнання частки iннянвестора
у прибутку або збитку об'єкта iннянвестування .
Фiннянансовiння iннянструменти (фiннянансовiння активи)
Фiннянансовiння iннянструменти Товариством визнаються, оцiннянюються iння облiнняковуються згiннядно з МСФЗ 32
"Фiннянансовiння iннянструменти: подання", 9 "Фiннянансовiння iннянструменти", МСФО 7 "Фiннянансовiння
iннянструменти: розкриття iннянформацiнняї".
Компанiнняя класифiннякує свої фiннянансовiння активи з метою облiнняку за такими категорiнняями:
1.
Фiннянансовiння активи, що облiнняковуються за справедливою вартiннястю через фiннянансовий
результат (придбанiння або створенiння в основному з метою продажу або перепродажу в близькому
майбутньому; є частиною портфеля iннядентифiннякованих фiннянансових iннянструментiнняв, якими
управляють разом та щодо яких iнняснують свiннядчення останньої фактичної схеми отримання
короткострокового прибутку)
2.
Фiннянансовiння активи, що утримуються до погашення (якщо компанiнняя має намiнняр утримувати
їх до погашення);

3.
Позики та дебiнняторська заборгованiннясть;
Вiнняднесення фiннянансових iннянвестицiнняй до певної категорiнняї вiннядбувається в момент здiнняйснення
iннянвестицiнняї та пiнняд час регулярного перегляду вiннядповiннядностiння iннянвестицiнняй поставленим цiннялям.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняю про оцiннянку фiннянансових iннянвестицiнняй та вiннядношення до певної категорiнняї на дату
балансу для вiннядображення у бухгалтерському облiнняку.
Дольовiння цiнняннiння папери (акцiнняї) вiннядносяться до першої категорiнняї фiннянансових активiнняв. Первiннясно
оцiннянюються та вiннядображаються у бухгалтерському облiнняку за собiннявартiннястю. Подальше визнання
на дату балансу здiнняйснюється за справедливою вартiннястю. Перехiнняд в iнняншiння категорiнняї не
допускається. Прибуток або збиток вiнняд переоцiннянки при визначеннiння справедливої вартостiння
вiннядображається у формiння "Звiннят про сукупнiння прибутки та збитки за звiннятний перiнняод". Сума
збiнняльшення або зменшення балансової вартостiння фiннянансових iннянвестицiнняй на дату балансу
вiннядображається у складiння iннянших доходiнняв або iннянших витрат.
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiнняннiння папери до погашення (облiннягацiнняї, векселiння) вiннядносяться до другої категорiнняї фiннянансових
активiнняв та облiнняковуються за амортизованою вартiннястю з застосуванням ефективної ставки
вiннядсотка. Амортизацiнняя вiннядображається в формiння "Звiннят про сукупнiння прибутки та збитки за звiннятний
перiнняод".
Дебiнняторська заборгованiннясть
Дебiнняторська заборгованiннясть вiннядноситься до третьої категорiнняї фiннянансових активiнняв. Сумнiннявна
заборгованiннясть не вважається фiннянансовим активом. Дебiнняторська заборгованiннясть вiнняд
страхувальникiнняв
При зарахуваннiння на баланс дебiнняторська заборгованiннясть по страхуванню оцiннянюється за первiннясною
вартiннястю.
Безнадiнняйною заборгованiннястю вважається заборгованiннясть за договорами, по яким минув строк
позивної давностiння, або термiннян дiнняї яких закiннянчився. Безнадiнняйна заборгованiннясть списується з
балансу на витрати поточного перiнняоду.
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку то враховуючи порiнняг суттєвостiння, дебiнняторська заборгованiннясть за такими договорами не
дисконтується.
В фiннянансовiнняй звiннятностiння до складу дебiнняторської заборгованостiння по страхуванню вiннядноситься
дебiнняторська заборгованiннясть по перестрахуванню та по комiннясiнняйнiнняй винагородiння.
Дебiнняторська заборгованiннясть спiннявробiннятникiнняв за позиками.
При зарахуваннiння на баланс дебiнняторська заборгованiннясть по позикам спiннявробiннятникам оцiннянюється та
визнається за первiннясною вартiннястю. Дисконтування заборгованостiння працiннявникiнняв по позикам не
проводиться.
Дебiнняторська заборгованiннясть та товари, роботи та послуги та iннянша
При зарахуваннiння на баланс дебiнняторська заборгованiннясть за продукцiнняю, товари, роботи, послуги
оцiннянюється за первiннясною вартiннястю. Дебiнняторська заборгованiннясть iннянша класифiннякується як:
дебiнняторська заборгованiннясть з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходiнняв на iннянша
дебiнняторська заборгованiннясть.
Грошовiння кошти та їх еквiнняваленти
Грошовiння кошти у балансiння включають грошовiння кошти в банках та у
касiння. Зобов'язання
Зобов'язання довгостроковiння (не поточнiння) та поточнiння вiннядображаються у балансiння окремо.
Зобов'язання - заборгованiннясть, що виникла внаслiннядок минулих подiнняй iння погашення якої в
майбутньому, як очiннякується, призведе до зменшення ресурсiнняв, що втiннялюють у собiння економiннячнiння
вигоди.
Доходи - це збiнняльшення економiннячних вигiнняд протягом облiннякового перiнняоду у виглядiння надходження
чи збiнняльшення корисностiння активiнняв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiнняльшення
капiнняталу, за винятком його збiнняльшення, пов'язаного з внесками акцiнняонерiнняв.
Витрати - це зменшення економiннячних вигiнняд протягом облiннякового перiнняоду у виглядiння вибуття чи
амортизацiнняї активiнняв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiнняталу

iння не є розподiнняленням мiнняж акцiнняонерами.
Власний капiннятал - це залишкова частина в активах пiннясля вирахування всiннях зобов'язань;
Пiнняд час ведення бухгалтерського облiнняку та складання фiннянансової звiннятностiння активи iння зобов'язання
оприбутковуються та облiнняковуються за:
вартiннястю їх придбання чи виникнення - за iннясторичною або первiннясною вартiннястю:
o
активи - за сумою сплачених за них коштiнняв, їх еквiннявалентiнняв або iннянших форм компенсацiнняї;
o зобов'язання - за сумою мобiннялiннязованих коштiнняв в обмiннян на такiння зобов'язання або сумою коштiнняв
чи їх еквiннявалентiнняв, якiння пiннядлягають сплатiння для погашення зобов'язань у процесiння звичайної
господарської дiнняяльностiння;
справедливою (ринковою) вартiннястю:
oактиви - за сумою, яку необхiннядно було б сплатити для придбання (обмiнняну) таких активiнняв,
o зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатiння операцiнняї
мiнняж: обiннязнаними, зацiннякавленими та незалежними сторонами;
Приведення вартостiння активiнняв у вiннядповiнняднiннясть до справедливої здiнняйснюється шляхом їх
переоцiннянки, оцiннянки на предмет зменшення корисностiння та наявних кредитних ризикiнняв.
Критерiнняї визнання та оцiннянки конкретних видiнняв активiнняв та зобов'язань, доходiнняв та витрат наведенiння
в наступних примiннятках.
Фiннянансова оренда
Згiннядно з МСБО 17 "Оренда" фiннянансова оренда визнається у звiннятiння про фiннянансовий стан (баланс)
орендаря як актив iння як зобов'язання сплатити майбутнiння оренднiння платежiння. На початку строку
оренди актив та зобов'язання щодо майбутнiннях орендних платежiнняв визнанiння у звiннятiння про фiннянансовий
стан за однаковими сумами, за винятком первiннясних прямих витрат орендаря, якiння доданiння до суми,
визнаної як актив.
Зобов'язання у звiннятiння про фiннянансовий стан розмежованiння на поточнiння та не поточнiння зобов'язання,
таке саме розмежування застосоване iння до зобов'язань з оренди.
Страховiння зобов'язання (страховiння резерви)
Вимогами МСФЗ 4 "Страховiння контакти" передбачено надання iннянформацiнняї про страховiння
зобов'язання (страховiння резерви), але не мiннястить методики їх створення.
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством створюються
технiннячнiння резерви вiннядповiннядно "Правил формування, облiнняку та розмiннящення страхових резервiнняв за
видами страхування, iнняншими нiнняж страхування життя", затверджених розпорядженням Державної
комiннясiнняї з регулювання ринкiнняв фiннянансових послуг України 18.09.2018 № 1638, Розпорядження вiнняд
07.06.2018 № 850.
резерв незароблених премiнняй;
резерв заявлених, але не виплачених збиткiнняв;
резерв збиткiнняв, якiння виникли, але не заявленiння;
Величину резервiнняв незароблених премiнняй по всiннях видах страхування, розраховуються за методом
"1/365" (pro rata temporiнняs) за кожним чинним договором окремо.
При розрахунку резерву станом на 31.12.2018 року Компанiнняя розраховувала резерв без
застосування понижуючого коефiнняцiнняєнту 80%.
У процесiння здiнняйснення операцiнняй перестрахування визначається величина частки перестраховика
(перестраховикiнняв) у резервiння незароблених премiнняй залежно вiнняд належних до сплати
перестраховикам згiннядно з укладеними договорами сум часток страхових платежiнняв ( страхових
премiнняй) .
Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiнняв за видом страхування, визначається за
кожною неврегульованою претензiнняєю. При цьому до суми резерву заявлених, але не виплачених
збиткiнняв, додаються витрати на врегулювання збиткiнняв в сумiння 3%.
На звiннятну дату резерв заявлених, але не виплачених збиткiнняв не сформовано у зв'язку з
вiннядсутнiннястю заяв вiнняд страхувальникiнняв.
Розрахунок резерву збиткiнняв, якiння виникли, але не заявленiння здiнняйснюється за кожним видом

страхування окремо розраховується актуарно.
Станом на 31.12.2018 року резерв збиткiнняв, якiння виникли, але не заявленiння не розраховувався
актуарно у зв'язку з вiннядсутнiннястю страхових випадкiнняв на протязiння кiннялькох рокiнняв.
МСФЗ 4 визначено, що страховик не повинен визнавати як зобов'язання будь-якiння резерви щодо
ймовiннярних майбутнiннях страхових виплат, якщо такiння страховiння виплати виникають за страховими
контрактами, якiння не iнняснують на кiннянець звiннятного перiнняоду (такiння як резерв катастроф та коливань
збитковостiння) (параграф 14 а) МСФЗ 4). Крiнням того даним параграфом передбачено необхiнняднiннясть
проведення перевiннярки адекватностiння зобов'язань, а також вилучення страхових зобов'язань (або
частини страхового зобов'язання) зiння свого звiнняту про фiннянансовий стан, якщо iння тiнняльки якщо воно
припиняється - тобто, коли передбачене контрактом зобов'язання виконується, скасовується або
закiннянчується термiннян його дiнняї.
На кiннянець кожного звiннятного перiнняоду проводиться оцiннянка адекватнiннясть своїх визнаних страхових
зобов'язань, використовуючи для цього поточнiння оцiннянки майбутнiннях грошових потокiнняв за своїми
страховими контрактами.
При данiнняй перевiннярцiння враховуються поточнiння оцiннянки всiннях майбутнiннях грошових потокiнняв за дiнняючими
угодами страхування (наприклад, виплати, адмiннянiннястративнiння витрати, витрати на врегулювання,
доходи вiнняд регресiнняв та iннянше).
Розрахунковiння резерви проводяться на пiннядставiння статистичного аналiннязу страхових зобов'язань,
сформованих в попереднiннях звiннятних перiнняодах, та фактично проведених страхових виплатах по
цим зобов'язанням.
Якщо ця оцiннянка показує, що балансова вартiннясть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiннядповiннядних вiннядстрочених аквiннязицiнняйних витрат та вiннядповiннядних нематерiнняальних активiнняв, є
неадекватною в контекстiння розрахункових показникiнняв майбутнiннях рухiнняв грошових коштiнняв, нестачу
необхiннядно повнiннястю визнавати у звiннятiння про прибутки та збитки.
Вiннядповiннядно до вимог Нацiнняональної комiннясiнняї, що здiнняйснює регулювання ринку фiннянансових послуг,
страховiння зобов'язання приймаються рiннявними обсягам страхових резервiнняв, якiння страховик
зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про страхування".
Вiннядповiннядно до вимог МСФЗ оцiннянцiння адекватностiння страхових зобов'язань пiннядлягають резерв
незароблених премiнняй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiнняв, резерв збиткiнняв, якiння виникли,
але не заявленiння.
Тест на адекватнiннясть зобов'язань
МСФЗ та Мiнняжнароднiння стандарти бухгалтерського облiнняку (далiння - МСБО) мають певнiння
застереження щодо облiнняку iння вiннядображення у звiннятностiння зобов'язань, зокрема вiннядповiннядно до пункту
14 МСФЗ 4 "Страховiння контракти" страховик:
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якiння резерви щодо ймовiннярних майбутнiннях страхових
виплат, якщо такiння страховiння виплати виникають за страховими контрактами, якiння не iнняснують на
кiннянець звiннятного перiнняоду (такiння як резерв катастроф та коливань збитковостiння); б) повинен
проводити перевiннярку адекватностiння зобов'язань;
г) не повинен проводити взаємозалiнняк: щодо активiнняв перестрахування проти вiннядповiннядних
страхових зобов'язань; або доходiнняв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або
доходiнняв за вiннядповiннядними страховими контрактами;
?) повинен слiннядкувати за тим, чи не зменшилась кориснiннясть його активiнняв перестрахування.
Згiннядно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховiння контракти" страховик повинен на кожну звiннятну
дату оцiннянювати адекватнiннясть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнiння
оцiннянки майбутнiннях рухiнняв грошових коштiнняв за страховими контрактами. Якщо ця оцiннянка показує,
що балансова вартiннясть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiннядповiннядних вiннядстрочених
аквiннязицiнняйних витрат та вiннядповiннядних нематерiнняальних активiнняв, є неадекватною в контекстiння
розрахункових показникiнняв майбутнiннях рухiнняв грошових коштiнняв, нестачу необхiннядно повнiннястю
визнавати у звiннятiння про прибутки та збитки.
Вiннядповiннядно до вимог Комiннясiнняї страховiння зобов'язання приймаються рiннявними обсягам страхових
резервiнняв, якiння страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про

страхування".
Вiннядповiннядно до вимог МСФЗ оцiннянцiння адекватностiння страхових зобов'язань пiннядлягали резерв
незароблених премiнняй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiнняв, резерв збиткiнняв, якiння виникли,
але не заявленiння та резерв катастроф, який формується за договором обов'язкового страхування
цивiнняльної вiннядповiннядальностiння за ядерну шкоду.
Перевiннярка адекватностiння (вiннядповiннядностiння) зобов'язань Страховика здiнняйснювалась за допомогою
Тесту перевiннярки вiннядповiннядностiння зобов'язань за страховими договорами (LAT - Liнняabiнняliнняty Adequacy
Test)
Тест проводився окремо по кожному виду страхування. Тест проводився шляхом порiннявняння
величини страхових зобов'язань Страховика (Резерву незароблених премiнняй), сформованих на
31.12.2017 року, з майбутнiннями грошовими потоками за дiнняючими на 31.12.2018 року страховими
договорами, що включають майбутнiння страховiння виплати, витрати на врегулювання цих збиткiнняв,
вiннядстроченiння аквiннязицiнняйнiння витрати.
За результатами тесту адекватностiння сформованих резервiнняв незароблених премiнняй, актуарiнняй
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАванько Ю.О. (свiннядоцтво про право займатись актуарними розрахунками та здiнняйснювати їх №01017 вiнняд 08.10.2015 року.).) засвiннядчив, що величини сформованих Страховиком зобов'язань
цiннялком достатньо для забезпечення майбутнiннях грошових потокiнняв за дiнняючими на 31.12.2018 року
страховими договорами.
Страхова компанiнняя виключає страхове зобов'язання iнняз звiннятностiння тiнняльки, коли воно погашене,
тобто коли вказанiння в договорiння зобов'язання виконано, або анульовано, або термiннян його дiнняї
закiннянчився.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя за операцiнняйними сегментами.
Облiнняковими сегментами Компанiнняї є види страхових продуктiнняв. Доходи та витрати сегментiнняв
регулярно аналiннязуються керiннявництвом та вiннядповiннядна iннянформацiнняя надається регуляторному
органу. В той же час, слiнняд зазначити, що iннянформацiнняя про активи та зобов'язання в розрiннязiння
сегментiнняв Компанiнняєю не розраховується, та не надається керiннявному органу, який вiннядповiннядає за
прийняття рiнняшень. Зважаючи на вiннядсутнiннясть такої iннянформацiнняї та високу вартiннясть її отримання,
iннянформацiнняя про активи та зобов'язання сегментiнняв в звiннятностiння не наводиться. Акцiнняонерний капiннятал
Простiння акцiнняї розглядаються як такiння, що представляють частки в акцiнняонерному
капiнняталiння. Операцiнняї зiння зв'язаними сторонами
Згiннядно до МСБО 24 "Розкриття iннянформацiнняї щодо зв'язаних сторiннян", зв'язанiння сторони включають:
а) пiннядприємства, якiння прямо або непрямо через одного чи бiнняльше посередникiнняв контролюють або
перебувають пiнняд контролем, або ж перебувають пiнняд спiнняльним контролем разом з пiннядприємством,
яке звiннятує (сюди входять холдинговiння компанiнняї, дочiннярнiння пiннядприємства або спорiннядненiння дочiннярнiння
пiннядприємства);
b)
асоцiнняйованiння компанiнняї - пiннядприємства, на дiнняяльнiннясть яких iннянвестор має суттєвий вплив iння якiння
не являються нiння дочiннярнiннями, нiння спiнняльним пiннядприємством iннянвестора;
c)
фiннязичних осiнняб, якiння прямо або непрямо володiнняють суттєвим вiннядсотком голосiнняв у
пiннядприємствiння, що звiннятує iння в результатiння мають суттєвий вплив на це пiннядприємство, а також
близьких членiнняв родини кожної такої фiннязичної особи;
г) провiннядного управлiннянського персоналу, тобто тих осiнняб, що мають повноваження та є
вiннядповiннядальними за планування, керування та контроль дiнняяльностiння пiннядприємства, що звiннятує, в
тому числiння директорiнняв та керiннявникiнняв компанiнняй iння близьких членiнняв родин таких осiнняб;
е) пiннядприємств, в яких суттєвий вiннядсоток голосiнняв належить, прямо або непрямо, особiння, зазначенiнняй
в пунктах (в) чи (г), чи тiння, на дiнняяльнiннясть яких така особа здатна здiнняйснювати суттєвий вплив. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе
охоплює пiннядприємства, що належать директорам або головним акцiнняонерам пiннядприємства, яке
звiннятує, iння пiннядприємства, що мають члена провiннядного управлiннянського персоналу разом з
пiннядприємством, яке звiннятує.
Рiнняшення про те якiння сторони являються зв'язаними приймають не тiнняльки на основiння їх юридичної
форми, але iння виходячи з характеру стосункiнняв зв'язаних сторiннян.

На протязiння 2018 року операцiнняї з пов'язаними особами проводились у межах звичайної дiнняяльностiння
у вiннядповiннядностiння до чинного законодавства.
Припущення щодо Функцiнняонування Товариства у найближчому майбутньому
Фiннянансова звiннятнiннясть Товариства пiннядготовлена виходячи iнняз припущення про її функцiнняонування в
майбутньому, яке передбачає спроможнiннясть Товариства реалiннязовувати активи та виконувати свої
зобов'язання в ходiння здiнняйснення звичайної дiнняяльностiння. Таким чином, фiннянансова звiннятнiннясть не
мiннястить яких-небудь коригувань вiннядображених сум активiнняв, якiння були б необхiнняднiння, якби
Товариство було неспроможне продовжувати свою дiнняяльнiннясть в майбутньому iння якби Товариство
реалiннязовувало свої активи не в ходiння звичайної дiнняяльностiння. При цьому, варто зазначити, що
середовище, у якому здiнняйснює дiнняяльнiннясть Товариство, характеризується високими ризиками
неможливостiння своєчасного прогнозування та вiннядповiннядного реагування на подiнняї та обставини, якiння
можуть поставити пiнняд сумнiнняв здатнiннясть Товариства безперервно здiнняйснювати свою дiнняяльнiннясть. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе
зумовлено нестабiнняльними полiннятичними та економiннячними базисами, на яких грунтуються оцiннянки
бiннязнес-ризикiнняв.
Страховiння контракти
Товариство, що уперше застосовує МСФЗ, може застосовувати положення перехiннядного перiнняоду,
наведенiння в МСФЗ 4 "Страховiння контракти". ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе обмежує змiнняни в облiннякових полiннятиках щодо
страхових контрактiнняв, "якщо змiнняна робить фiннянансову звiннятнiннясть бiнняльш доречною для потреб
користувачiнняв у прийняттiння економiннячних рiнняшень, але не менш достовiннярною (або бiнняльш
достовiннярною, та не менш доречною для таких потреб). Страховик приймає рiнняшення щодо
доречностiння та достовiннярностiння, керуючись критерiнняями, викладеними в МСБО 8. МСФЗ 4також
передбачає звiнняльнення вiнняд повного ретроспективного розкриття визначеної iннянформацiнняї,
наприклад, iннянформацiнняї про розвиток збиткiнняв.
Доход (виручка) вiнняд реалiннязацiнняї продукцiнняї (товарiнняв, робiннят, послуг)
Вiннядображається зароблена премiнняя звiннятного перiнняоду по дiнняючим договорам страхування, як
розрахункова величина, а саме: сума страхових платежiнняв за договорами якiння вступили в дiнняю в
звiннятному перiнняодiння, мiннянус повернення по договорам якiння розгорнутiння в звiннятному перiнняодiння, мiннянус
страховiння платежiння, якiння переданiння в перестрахування та результат (+/-) вiнняд змiнняни резервiнняв
незароблених премiнняй та резерви перестраховикiнняв.
Собiннявартiннясть реалiннязованої продукцiнняї (товарiнняв, робiннят, послуг)
До собiннявартостiння послуг вiннядноситься: страховiння вiннядшкодування, лiнняквiннядацiнняйнiння витрати, тобто
витрати якiння пов`язанiння з врегулюванням страхових випадкiнняв (судовiння, асiннястанськiння, експертнiння
послуги). Також вiннядносяться матерiнняальнiння витрати, орендна плата та витрати по утриманню
примiннящень, послуги зв'язку та iнняншiння витрати понесенiння персоналом який пов'язаний з
врегулюванням страхових випадкiнняв.
Адмiннянiннястративнiння витрати
Вiннядображаються витрати на адмiннянiннястративний персонал та iнняншiння витрати пов`язанiння з управлiннянням
та обслуговуванням Компанiнняї. До адмiннянiннястративного персоналу вiннядносяться спiннявробiннятники
головного офiннясу , якiння займаються управлiннянською дiнняяльнiннястю.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння операцiнняйнiння доходи
До iннянших операцiнняйних доходiнняв вiннядносяться доходи, пов`язанiння з iнняншою операцiнняйною страховою
дiнняяльнiннястю. Наводиться iннянформацiнняя про загальний обсяг сум, що повертаються iнняз технiннячних
резервiнняв, iннянших нiнняж резерви незароблених премiнняй; про загальний обсяг часток страхових виплат
iння вiннядшкодувань, що отримуються вiнняд перестраховикiнняв; про загальний обсяг сум, що отримуються
у результатiння реалiннязацiнняї переданого страхувальником або iнняншою особою, яка одержала страхову
виплату або страхове вiннядшкодування, права вимоги до особи, вiннядповiннядальної за заподiнняянiння збитки
та iннянше.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння операцiнняйнiння витрати
В цьому роздiннялiння вiннядображаються витрати пов`язанiння з операцiнняйною (страховою) дiнняяльнiннястю:

вiннядрахування в резерв збиткiнняв, списання сумнiннявної та безнадiнняйної заборгованостiння, наданiння знижки.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння доходи
В цьому роздiннялiння вiннядображається дохiнняд вiнняд реалiннязацiнняї фiннянансових iннянвестицiнняй, необоротних активiнняв,
дооцiннянка iннянвестицiнняй у вiннядповiннядностiння до бiнняржевих котирувань.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння витрати
Вiннядображена собiннявартiннясть фiннянансових iннянвестицiнняй при реалiннязацiнняї, також уцiннянка iннянвестицiнняй у
вiннядповiннядностiння до бiнняржових котирувань,списання необоротних активiнняв.
Податок на прибуток
Вiннядображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи вiнняд страхової дiнняяльностiння та вiнняд
iнняншої дiнняяльностiння.
Станом на 31 грудня 2018 року не iнняснує iннянших непередбачених зобов'язань, що пов'язанiння з
виникненням податкових зобов'язань. Страхова компанiнняя своєчасно складає iння подає податкову
звiннятнiннясть та сплачує вiннядповiнняднiння податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiнняв.
Юридичне зобов'язання
Згiннядно з МСБО 37 "Забезпечення, умовнiння зобов'язання та умовнiння активи", юридичне зобов'язання
може виникати внаслiннядок:
а)
контракту (внаслiннядок його явних чи неявних умов);
б)
законодавства, або
в)
iнняншої дiнняї закону.
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАим же стандартом упереджено, що розкриття деякої або всiнняєї iннянформацiнняї, що її вимагають
параграфи 84-89 роздiннялу "Розкриття iннянформацiнняї", завдасть серйозної шкоди позицiнняям суб'єкта
господарювання в суперечцiння з iнняншими сторонами щодо предмету забезпечення, умовного
зобов'язання чи умовного активу. В таких випадках суб'єктовiння господарювання можна не
розкривати iннянформацiнняю, але слiнняд розкривати загальний характер суперечки, а також той факт,
що iннянформацiнняя не була розкрита, iння причини цього.
В ходiння звичайної дiнняяльностiння Товариство не має справи iнняз судовими позовами та претензiнняями.
Керiннявництво вважає, що максимальна вiннядповiннядальнiннясть по зобов'язаннях, якщо вони виникнуть
як наслiннядок таких позовiнняв або претензiнняй, не буде мати суттєвого негативного впливу на
фiннянансовий стан або результати майбутнiннях операцiнняй Товариства.
Управлiнняння ризиками
Управлiнняння ризиками в Компанiнняї здiнняйснюється в розрiннязiння фiннянансових ризикiнняв, операцiнняйних
ризикiнняв та юридичних ризикiнняв. Фiннянансовiння ризики включають в себе ринковiння ризики iння ризик
лiнняквiннядностiння. Основними завданнями управлiнняння фiннянансовими ризиками контроль за тим, щоб
схильнiннясть до ризикiнняв залишалась в цих межах. Управлiнняння операцiнняйними та юридичними
ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiнняшнiннях полiннятик та процедур з метою
мiннянiннямiннязацiнняї операцiнняйних та юридичних ризикiнняв.
Ризик лiнняквiннядностiння визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами при
виконаннiння своїх фiннянансових зобов'язань. Управлiнняння ризиком лiнняквiннядностiння забезпечується
затвердженою полiннятикою з розмiннящення активiнняв, та дотриманням вiннядповiннядних нормативiнняв.
Активи компанiнняї, вiннядповiннядно до вимог Нацiнняональної комiннясiнняї, що здiнняйснює регулювання ринку
фiннянансових послуг, розмiннящуються переважно в банкiннявських установах "iннянвестицiнняйного" рiннявня та
в високолiнняквiннядних цiннянних паперах. Дотриманiннясть нормативiнняв лiнняквiннядностiння контролюється за
допомогою розмiннящення спецiнняалiннязованої звiннятностiння.
Операцiнняйнiння ризики мiннянiннямiннязуються шляхом стандартизацiнняї бiннязнес-процесiнняв, та вiннядповiннядного
контролю за їх виконанням на кожному етапiння.
Подiнняї пiннясля дати балансу
Пiннясля дати балансу та до моменту затвердження фiннянансової звiннятностiння Компанiнняї не вiннядбувалось
подiнняй, якiння б могли мати суттєвий вплив на її господарську дiнняяльнiннясть.

3. Примiннятки до статей фiннянансової звiннятностiння за 2018 рiнняк
3.1 Страховiння платежiння
а) обсяг страхових платежiнняв за рiнняк 2018 рiнняк складає 702,0 тис. грн.
б) прiнняоритетним видом страхування було:
- страхування вiннядповiннядальностiння перед третiннями особами - 99,9% вiнняд загального обсягу
страхових платежiнняв;
тис. грн.
№ п/п Вид страхування
Надходження страхових платежiнняв за рiнняк 2017
Надходження
страхових платежiнняв за рiнняк 2018
1
Страхування вiнняд нещасних випадкiнняв
9,7
11,39
2
Страхування вiннядповiннядальностiння перед третiннями особами (iнняншої, нiнняж передбачена графами 14
- 16) 2 681,6
679,85
3
Страхування вiннядповiннядальностiння власникiнняв собак (за перелiнняком порiнняд, визначених Кабiннянетом
Мiннянiннястрiнняв України) щодо шкоди, яка може бути заподiнняяна третiнням особам
0
0,05
4
Страхування майна 10,7 10,71
Всього:
2 702,0
702,0
в) За звiннятний перiнняод не нараховувалися страховiння вiннядшкодування.
г) На протязiння 2018 року у перестрахування не було передано страхових премiнняй.
3.2. Страховiння резерви
ПрАТ "УСК "Панацея-1997" формує резерви незароблених премiнняй:
методом 1/365 у розмiннярiння 80% надходжень страхових платежiнняв вiннядповiннядного
розрахункового перiнняоду; Станом на 31.12.2018 р резерви розраховувалися без застосування
понижуючого коефiнняцiнняєнту 80%.
резерви заявлених, але не виплачених збиткiнняв - сформованих у вiннядповiннядностiння до вимог
( заяв ) страхувальникiнняв з урахуванням попередньої оцiннянки збитку.
резерв збиткiнняв, якiння виникли, але не заявленiння.
На 31 грудня 2018 року загальний сформований резерв складає - 636,0 тис. грн. Категорiнняї
активiнняв, визначенiння статтею 31 Закону України "Про страхування" для представлення страхових
резервiнняв з урахуванням нормативно-правових актiнняв:
тис. грн.
Актив Сума
Поточнiння рахунки
56,9
Депозитнiння рахунки 0,1
Нерухоме майно
127,2
Акцiнняї 0
Облiннягацiнняї
0
Права вимоги до перестраховика 63,6
Готiннявка в касiння 0
Всього:
247,8
У Компанiнняї станом на31 грудня 2018 року вiннядсутня достатня кiннялькiннясть категорiнняй активiнняв для
представлення страхових резервiнняв урахуванням нормативно-правових актiнняв.
Керiннявництво Компанiнняї планує найближчим часом провести реорганiннязацiнняю Компанiнняї у зв'язку з
неможливiннястю виконувати усiння зобов'язання.
3.3. Необоротнiння активи:
На кiннянець звiннятного перiнняоду в Звiннятiння про фiннянансовий стан основних засобiнняв на суму - 863,0 тис.

грн.., нараховано амортизацiнняї на загальну суму - 190,0 тис. грн.., залишкова вартiннясть грн.

673 тис.

тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Земля 671671
Будинки та споруди 0
0
Машини та обладнання
96
96
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння основнiння засоби 96
96
Всього (стр. 1011) 863
863
Амортизацiнняя основних засобiнняв проводиться прямолiннянiнняйним методом починаючи з мiннясяця,
наступного за мiннясяцем, у якому об'єкт став придатним для корисного використання.
На кiннянець звiннятного перiнняоду в Звiннятiння про фiннянансовий стан нематерiнняальних активiнняв на суму - 134,
тис. грн.., нарахована амортизацiнняя на загальну суму - 71 тис. грн.., залишкова вартiннясть - 63 тис.
грн.
тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Нематерiнняальнiння активи
8
8
Лiнняцензiнняї Компанiнняї 126
126
Всього 134134
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї" вiннядображена сума на кiннянець звiннятного
перiнняоду - 66 254 тис. грн.
тис. грн.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнвестицiнняїНа початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Акцiнняї простiння iнняменнiння 60 525 63 446
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнвестицiнняйнiння сертифiннякати 2 741 2 741
Облiннягацiнняї
67 67
Всього 63 333 66 254
Частина активiнняв, вiннядображених у складiння статтiння "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї", протягом звiннятного
перiнняоду пiннядлягали перегляду на предмет знецiннянення.
Не грошових операцiнняй iннянвестицiнняйної та фiннянансової дiнняяльностiння Компанiнняя не здiнняйснювала.
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Довгострокова дебiнняторська заборгованiннясть" вiннядображена сума на
кiннянець звiннятного перiнняоду - 37 434,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування На початок перiнняоду
На кiннянець перiнняоду
Векселя 28 858 28 858
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша довгострокова дебiнняторська заборгованiннясть 1 096 8 576
Всього 29 954 37 434
Крiнням того, активи, вiннядображенiння у складiння статтiння "Довгострокова дебiнняторська заборгованiннясть"
протягом звiннятного перiнняоду пiннядлягали перегляду на предмет знецiннянення.
Звiннятiння про фiннянансовий стан "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАншiння необоротнiння активи" залишки вiннядсутнiння.
3.4. Оборотнiння активи:
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Дебiнняторська заборгованiннясть за продукцiнняю, товари, роботи, послуги"
вiннядображена сума на кiннянець звiннятного перiнняоду - 0,0 тис. грн.
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Дебiнняторська заборгованiннясть з бюджетом" вiннядображена сума на
кiннянець звiннятного перiнняоду - 75 тис. грн.

тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду
Податок ПДВ 26
26
Податок на прибуток
64
48

На кiннянець перiнняоду

В Звiннятiння про фiннянансовий стан "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша поточна дебiнняторська заборгованiннясть" вiннядображена сума на
кiннянець звiннятного перiнняоду - 3 227 тис. грн.
тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Заборгованiннясть за виданими авансами
38
38
Розрахунки з iнняншими дебiнняторами 9 166 3 189
Всього:
9 204 3 227
Частина активiнняв, а саме дебiнняторська заборгованiннясть неплатоспроможних банкiнняв, вiннядображена у
складiння статтiння "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша поточна дебiнняторська заборгованiннясть" була переглянута на предмет
знецiннянення.
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Частка перестраховикiнняв у страхових резервах" вiннядображена сума на
кiннянець звiннятного перiнняоду - 129 тис. грн.
3.5. Власний
капiннятал тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Зареєстрований капiннятал
100 000
100 000
Додатковий капiннятал 8 521 8 521
Резервний капiннятал 844
844
Нерозподiннялений прибуток (непокритий збиток) -2 239 -2 239
Всього:
107 126
107 126
3.6. Довгостроковiння зобов'язання iння забезпечення
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Резерв незароблених премiнняй" вiннядображена сума на кiннянець звiннятного
перiнняоду - 391,0 тис. грн.
тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Страхування власникiнняв собак
0,1
0,07
Страхування вiнняд нещасних випадкiнняв
0,85
0
Страхування вiннядповiннядальностiння перед третiннями особами 2 976,68
386,93
Страхування вогневих ризикiнняв
0
0
Страхування майна 4,37 4,0
Всього 2 982 391
В Звiннятiння про фiннянансовий стан "Резерв збитку" вiннядображена сума на кiннянець звiннятного перiнняоду - 245
тис. грн., це резерв збиткiнняв, якiння виникли, але не заявленiння - 244,98 тис. грн.. та резерв збитку - 0,02
тис. грн.
тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
Страхування власникiнняв собак
0,02 0,01
Страхування вiнняд нещасних випадкiнняв
1,0
1,24
Страхування вiннядповiннядальностiння перед третiннями особами 148,9 242,63
Страхування майна 1,06 1,1
Всього 150,98 244,98
3.7. Поточнiння зобов'язання iння забезпечення

В Звiннятiння про фiннянансовий стан Поточна кредиторська заборгованiннясть
за: тис. грн.
Найменування
На початок перiнняоду На кiннянець перiнняоду
За товари, роботи, послуги 87
26
Розрахунки з бюджетом
0
0
Розрахунки за з/платою (661)
1
1
Розрахунки з iннян. кредиторами в iнняноз. валютiння (перестраховики) 123

123

Простроченої заборгованостiння по платежах в бюджет та соцiнняальнiння фонди Компанiнняя не має.
Станом на 31.12.2018 року розмiнняр заявленого та зареєстрованого статутного капiнняталу Компанiнняї
складає 100 000,0 тис. грн.
3.8. Знецiннянення активiнняв
Керiннявництво компанiнняї у вiннядповiннядностiння до МСБО 36 "Зменшення корисностiння активiнняв" переглянуло
активи на предмет зменшення їх корисностiння та визнало вiннядповiнняднiння збитки. Факторами, якiння
спричинили необхiнняднiннясть перегляду оцiннянок активiнняв були наступнiння:
а) протягом перiнняоду вiннядбувалися змiнняни зiння значним негативним впливом на суб'єкти
господарювання, а також очiннякування того, що вони вiннядбудуться найближчим часом у ринковому,
економiннячному або правовому оточеннiння, в якому дiнняють суб'єкти господарювання, з якими
пов'язанiння наявнiння у компанiнняї активи. До таких факторiнняв, зокрема слiнняд вiнняднести нестабiнняльнiннясть
фiннянансових ринкiнняв, податкового законодавства та iннянших загальноекономiннячних факторiнняв, якiння
чинили або прогнозовано можуть чинити вплив на оцiннянки майбутнiннях економiннячних вигiнняд вiнняд
використання або утримання активiнняв;
б) ринковiння ставки вiннядсотка або iнняншiння ринковiння ставки доходу вiнняд iннянвестицiнняй суттєво коливались
протягом перiнняоду (зокрема збiнняльшувались), iння цiння змiнняни, ймовiннярно, можуть суттєво зменшити суму
очiннякуваного вiннядшкодування активу.
МСБО 36 визначає суму очiннякуваного вiннядшкодування як бiнняльшу з двох оцiннянок: справедлива
вартiннясть за мiннянусом витрат на продаж активу (чи одиницiння, що генерує грошовiння кошти) та його (її)
вартiннясть при використаннiння.
Оскiнняльки щодо активiнняв, збитки вiнняд знецiннянення яких були визнанiння, неможливо було визначити
справедливу вартiннясть активу за вирахуванням витрат на продаж через вiннядсутнiннясть основи для
достовiннярної оцiннянки суми, що її можна отримати вiнняд продажу активу в операцiнняї мiнняж обiннязнаними та
зацiннякавленими сторонам, за суму очiннякуваного вiннядшкодування активу було прийнято суму його
вартостiння при використаннiння.
Оцiннянка вартостiння активу при використаннiння передбачала такiння кроки:
а) оцiннянку майбутнiннях надходжень iння вибуття грошових коштiнняв, що їх мають отримати вiнняд
безперервного використання активу та його остаточної лiнняквiннядацiнняї;
б) застосування вiннядповiннядної ставки дисконту до цих майбутнiннях грошових потокiнняв.
В якостiння оцiннянки майбутнiннях надходжень було прийнято балансову вартiннясть (собiннявартiннясть) наявних
на кiннянець року активiнняв.
Група активiнняв Оцiннянка до знецiннянення
Довгостроковiння фiннянансовiння iннянвестицiнняї

Знецiннянення
66 602 174

Пiннясля знецiннянення
66 428

Знецiнняненню було проведено iннядентифiнняковано до тих активiнняв, у яких пов'язаний з ними суб'єкт
господарювання знаходився пiнняд впливом визначених вище факторiнняв.
3.9. Основнiння показники для аналiннязу фiннянансового стану
Показники дiнняяльностiння на 31.12.2018 р
Активи
Стр. 1300
107 914
Статутний капiннятал Стр. 1400
100 000
Чистий капiннятал
Стр. 1495
107 126

Високолiнняквiнняднiння активи
Стр. 1165
57
Дебiнняторська заборгованiннясть Стр. 1125 + 1130 +1155
3 227
Зобов'язання, загальна сума зобов'язань Стр. 1595 + 1695
788
Коєфiнняцiнняент поточної лiнняквiннядностiння Стр. 1195: стр. 1695 23,0
Коєфiнняцiнняент абсолютної лiнняквiннядностiння Стр. 1165: стр. 1695 0,4
Коєфiнняцiнняент платоспроможностiння
Стр. 1495: стр. 1900 0,99
Коєфiнняцiнняент фiннянансової залежностiння Стр. 1900: Стр. 1495 1,0
Рiннявень перестрахування % Р1 020 : Р1 010
0
Рiннявень виплат %
Р1 240 : Р1 010
0
Рiннявень участiння перестраховикiнняв у страхових виплатах
Р1 150 : Р1 240
Рiннявень витрат на сплату комiннясiнняйної винагороди, %
Р1 300 : Р1 010

0
0,4

3.10. Претензiнняї та подiнняї пiннясля дати звiннятностiння
Подiнняї , якiння сталися в перiнняод з 2018 рiнняк iння по дату затвердження(пiннядписання) звiннятностiння та якiння можуть
вимагати внесення коригувань у бухгалтерську (фiннянансову) звiннятнiннясть , розкриття в нiнняй
iннянформацiнняї у вiннядповiннядностiння до МСБО 10 "Подiнняї пiннясля звiннятного перiнняоду", не вiннядбувались.
Голова правлiнняння

Л.В. Чернецька

XV. Відомості про аудиторський звіт
1

8

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)
Ідентифікаційний код юридичної особи
(реєстраційний номер облікової картки
платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
Номер реєстрації аудиторської фірми
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів
аудиторської діяльності
Дата і номер рішення про проходження
перевірки системи контролю якості
аудиторських послуг (за наявності)
Звітний період, за який проведено аудит
фінансової звітності
Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова
від висловлення думки)
Пояснювальний параграф (за наявності)

9
10

Номер та дата договору на проведення аудиту
Дата початку та дата закінчення аудиту

11
12

Дата аудиторського звіту
Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн
Текст аудиторського звіту

2
3
4
5
6
7

13

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiннянансової звiннятностiння за 2018 рiнняк

ТОВ <Аудиторська фiннярма
<ГРАВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАС>
23470984
61072, Україна, м. Харкiнняв, пр.
Ленiнняна,56
1022
номер: 0669, дата: 26.01.2017
з 01.01.2018 по 31.12.2018
02 - із застереженням
Не змiннянюючи нашої думки,
звертаємо увагу на питання, якiння
були розкритiння ПРАТ
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" у
примiннятках до фiннянансової звiннятностiння, а
саме на:
- примiннятку "Припущення щодо
функцiнняонування Товариства у
найближчому майбутньому" в
частинiння опису ризикiнняв середовища, у
якому ПРАТ "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" здiнняйснює свою
дiнняяльнiннясть;
- примiннятку "3.8. Знецiннянення активiнняв",
в частинiння опису пiннядходу до
знецiннянення активiнняв.
номер: А190114-1, дата: 14.01.2019
дата початку: 05.01.2019, дата
закінчення: 08.04.2019
08.04.2019
50 000,00

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"

м. Харкiнняв, 2019
?
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiннянансової звiннятностiння за 2018 рiнняк
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"
Звiннят незалежного аудитора щодо фiннянансової звiннятностiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" (далiння - Звiннят)
адресовано:
- Нацiнняональнiнняй комiннясiнняї, що здiнняйснює державне регулювання у сферiння ринкiнняв фiннянансових
послуг (далiння - Нацкомфiннянпослуг);
- Правлiннянню, Наглядовiнняй радiння та акцiнняонерам ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" (далiння - ПРАТ
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" або Компанiнняя);
- iнняншим користувачам фiннянансової звiннятностiння.
Звiннят щодо аудиту фiннянансової звiннятностiння
Думка iнняз застереженням
Ми провели аудит фiннянансової звiннятностiння ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА
КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997", що складається з:
Балансу (Звiнняту про фiннянансовий стан) станом на 31.12.2018;
Звiнняту про фiннянансовiння результати (Звiнняту про сукупний дохiнняд) за 2018 рiнняк;
Звiнняту про рух грошових коштiнняв (за прямим методом) за 2018 рiнняк;
Звiнняту про власний капiннятал за 2018 рiнняк;
Примiнняток до фiннянансової звiннятностiння.
На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в роздiннялiння "Основа для думки iнняз
застереженням" нашого звiнняту, фiннянансова звiннятнiннясть, що додається, вiннядображає достовiннярно в усiннях
суттєвих аспектах фiннянансовий стан ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" станом на 31.12.2018, її фiннянансовiння результати iння рух грошових коштiнняв за рiнняк,

який закiннянчився на зазначену дату, вiннядповiннядно до Мiнняжнародних стандартiнняв фiннянансової
звiннятностiння (далiння - МСФЗ) та вiннядповiннядає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiнняк та
фiннянансову звiннятнiннясть в Українiння" вiнняд 16.07.1999 № 996-XIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАV щодо складання фiннянансової звiннятностiння.
Основа для думки iнняз застереженням
1) Ми не вважаємо достатньо об?рунтованим та розкритим пiннядхiнняд ПРАТ "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" до знецiннянення фiннянансових активiнняв, наведений у
примiннятцiння 3.8. "Знецiннянення активiнняв".
За оцiннянками аудитора, пiннядхiнняд не враховує iнняндивiннядуальних особливостей та обставин iнняснування
деяких фiннянансових активiнняв та їх груп, що можуть потребувати знецiннянення на суму, вiннядмiннянну
вiнняд тої, яка визначена ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997". ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе
може призвести до завищення суми активiнняв станом на 31.12.2018, заниження суми збиткiнняв
звiннятного перiнняоду та суми непокритого збитку на 31.12.2018.
2) У примiннятках до фiннянансової звiннятностiння не розкрито iннянформацiнняю про суттєвiння операцiнняї,
якiння вiннядбулися протягом звiннятного перiнняоду:
- придбання цiннянних паперiнняв на суму 43 335,5 тис. грн;
- продаж цiннянних паперiнняв на суму 40 239,7 тис. грн.
3) У складiння довгострокової дебiнняторської заборгованостiння звiнняту про фiннянансовий стан (рядок
1040) вiннядображено заборгованiннясть банкiнняв, якiння лiнняквiннядованiння або знаходяться в станiння лiнняквiннядацiнняї на
загальну суму 1 096 тис. грн. За оцiннянками аудитора, вони пiннядлягають знецiнняненню на суму, яка
дорiннявнює їх балансовiнняй вартостiння, що впливатиме на зменшення довгострокової дебiнняторської
заборгованостiння та збiнняльшення суми нерозподiнняленого збитку.
4) При тестуваннiння на знецiннянення активiнняв управлiннянським персоналом не було охоплено
дебiнняторську заборгованiннясть, яка вiннядображена у складiння iнняншої поточної дебiнняторської
заборгованостiння звiнняту про фiннянансовий стан (рядок 1155), загальною сумою 3 227,0 тис. грн.
ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАе призвело до завищення вартостiння поточних активiнняв та фiннянансового результату ПРАТ
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997". Фiннянансовий вплив цього
питання не визначений.
5) У складiння грошових коштiнняв звiнняту про фiннянансовий стан (рядок 1165) вiннядображенiння кошти на
суму 40 тис. грн, якiння через неплатоспроможнiннясть банкiнняв пiннядлягають перекласифiннякацiнняї у
дебiнняторську заборгованiннясть та створенню вiннядповiннядного резерву пiнняд знецiннянення.
6) У примiннятках до фiннянансової звiннятностiння не надано розкриття iннянформацiнняї про операцiнняї iнняз
пов'язаними сторонами на суму 502,7 тис. грн. Зазначений факт не вплинув на жоднiння з
показникiнняв фiннянансової звiннятностiння.
7) Станом на 31.12.2018 Компанiнняєю не дотримано нормативу платоспроможностiння та
достатностiння капiнняталу: сума прийнятних активiнняв, є меншою за нормативний обсяг активiнняв, який
визначається з метою дотримання нормативу платоспроможностiння та достатностiння капiнняталу на 8
931,0 тис. грн. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАей факт не впливає на показники фiннянансової звiннятностiння.
8) ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" не розкрило
iннянформацiнняю щодо його фактичної контролюючої сторони або фактичного кiннянцевого
материнського пiннядприємства станом на 31.12.2018, як цього вимагають Мiнняжнародний
стандарт фiннянансової звiннятностiння МСБО 24 "Розкриття iннянформацiнняї про зв'язанiння сторони" та
Мiнняжнародний стандарт фiннянансової звiннятностiння МСБО 1 "Подання фiннянансових звiннятiнняв", вiннядповiннядно.
Управлiннянський персонал ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997"
не має вичерпної iннянформацiнняї нiння щодо фактичної контролюючої сторони ПРАТ "УКРАЇНСЬКА
СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997", нiння щодо перелiнняку пiннядприємств, пiннядконтрольних
фактичнiнняй контролюючiнняй сторонiння ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997", ми не змогли отримати достатнiння та прийнятнiння аудиторськiння докази з цього
питання. Ми не маємо змоги надати цю iннянформацiнняю. Вiннядповiннядно, нашу думку було
модифiнняковано.
9) Компанiнняя не розкрила iннянформацiнняю щодо нових та переглянутих стандартiнняв та iннянтерпретацiнняй,

якiння вступають в силу з рiннячних перiнняодiнняв, що починаються з 1 сiннячня 2018 р. чи пiннясля цiнняєї дати, а
також оцiннянок їхнього впливу чи очiннякуваного впливу на показники фiннянансовiння звiннятностiння. Вплив
цього вiннядхилення вiнняд МСФЗ на фiннянансову звiннятнiннясть Компанiнняї поточного року не був
визначений.
Ми провели аудит вiннядповiннядно до Мiнняжнародних стандартiнняв аудиту (далiння - МСА). Нашу
вiннядповiннядальнiннясть згiннядно з цими стандартами викладено в роздiннялiння "Вiннядповiннядальнiннясть аудитора за
аудит фiннянансової звiннятностiння" нашого звiнняту. Ми є незалежними по вiннядношенню до компанiнняї
згiннядно з Кодексом етики професiнняйних бухгалтерiнняв, виданий Радою з Мiнняжнародних стандартiнняв
етики для бухгалтерiнняв до нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння, а також виконали iнняншiння обов'язки
з етики вiннядповiннядно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманiння нами аудиторськiння докази є
достатнiннями iння прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iнняз застереженням.
Пояснювальний параграф
Не змiннянюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, якiння були розкритiння ПРАТ
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" у примiннятках до фiннянансової
звiннятностiння, а саме на:
- примiннятку "Припущення щодо функцiнняонування Товариства у найближчому майбутньому" в
частинiння опису ризикiнняв середовища, у якому ПРАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ
"ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" здiнняйснює свою дiнняяльнiннясть;
- примiннятку "3.8. Знецiннянення активiнняв", в частинiння опису пiннядходу до знецiннянення активiнняв.
Ключовiння питання аудиту
Ключовiння питання аудиту - це питання, що, на наше професiнняйне судження, були значущими пiнняд час
нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння за поточний перiнняод. ЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАiння питання розглядалися в контекстiння
нашого аудиту фiннянансової звiннятностiння в цiннялому та при формуваннiння думки щодо неї; при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до питання, описаного
в роздiннялiння "Основа для думки iнняз застереженням", ми визначили, що описанiння нижче питання
є ключовими питаннями аудиту, якiння слiнняд вiннядобразити в нашому звiннятiння.
Дотримання обов'язкових критерiнняїв лiнняквiннядностiння, прибутковостiння та якостiння активiнняв
страховика, нормативу платоспроможностiння та достатностiння капiнняталу, нормативу ризиковостiння
операцiнняй та нормативу якостiння активiнняв
Обов'язковiння критерiнняї лiнняквiннядностiння, прибутковостiння та якостiння активiнняв страховика, нормативу
платоспроможностiння та достатностiння капiнняталу, нормативу ризиковостiння операцiнняй та нормативу
якостiння активiнняв страховика встановленiння Положенням про обов'язковiння критерiнняї iння нормативи
достатностiння капiнняталу та платоспроможностiння, лiнняквiннядностiння, прибутковостiння, якостiння активiнняв та
ризиковостiння операцiнняй страховика, затвердженим Розпорядженням Нацiнняональної комiннясiнняї, що
здiнняйснює державне регулювання у сферiння ринкiнняв фiннянансових послуг вiнняд 07.06.2018 № 850.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про дотримання цих критерiнняїв та нормативiнняв наведена у примiннятцiння 3.2. Ми
визначили це питання як ключове з огляду на те, що дотримання обов'язкових критерiнняїв та
нормативiнняв достатностiння, диверсифiннякованостiння та якостiння активiнняв страховика є обов'язковим для
усiннях страховикiнняв незалежно вiнняд обсягiнняв та характеру страхової дiнняяльностiння, iння це питання
визначене як значне вiнняд час аудиту.
Окрiнням iнняншого, нашiння процедури включали наступне:
- перевiннярку перелiнняку активiнняв, якiння були включенiння страховиком до суми прийнятних активiнняв на
дату фiннянансової звiннятностiння;
- перерахунок нормативу платоспроможностiння та достатностiння капiнняталу на дату фiннянансової
звiннятностiння;
- перевiннярка вiннядповiннядностiння критерiнняям та вимогам до диверсифiннякованостiння активiнняв прийнятних
активiнняв, якiння включенiння страховиком до нормативу ризиковостiння операцiнняй на дату фiннянансової

звiннятностiння.
Формування, ведення облiнняку, достатностiння та адекватностiння страхових резервiнняв Формування,
ведення облiнняку, достатностiння та адекватностiння страхових резервiнняв здiнняйснюється вiннядповiннядно до
Методики формування страхових резервiнняв за видами страхування, iнняншими, нiнняж страхування
життя, затвердженою розпорядженням Державної комiннясiнняї з регулювання ринкiнняв фiннянансових
послуг України вiнняд 17.12.2004 № 3104, а також до МСФЗ. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя про страховiння резерви
наведена у примiннятцiння 3.6. Ми визначили це питання як ключове з огляду на те, що це питання
визначене як значне пiнняд час аудиту.
Окрiнням iнняншого, нашiння процедури включали наступне:
- перевiннярку наявностiння облiнняку страхових резервiнняв вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства;
- перерахунок сформованих страхових резервiнняв на дату фiннянансової звiннятностiння;
- перевiннярка наявностiння документiнняв, що пiннядтверджують проведення стрес-тестування на
достатнiннясть та адекватнiннясть страхових резервiнняв вiннядповiннядно до МСФЗ.
Структура iннянвестицiнняйного портфелю
У структурiння iннянвестицiнняйного портфелю значну частину займають iннянвестицiнняї в цiнняннiння папери
декiннялькох емiннятентiнняв. Ми визначили це питання як ключове через значний вплив оцiннянки цих
фiннянансових активiнняв на звiннятнiннясть страховика в цiннялому, у тому числiння на дотримання
принципу безперервностiння.
Окрiнням iнняншого, нашiння процедури включали наступне:
- перевiннярку наявностiння фiннянансово активу вiннядповiннядно до виписок депозитарних установ;
- перевiннярку наявностiння об'єктивних свiннядчень про зменшення корисностiння, якiння вплинули на оцiннянку
залишкiнняв фiннянансового активу на дату фiннянансової звiннятностiння та були розкритiння у примiннятках;
- розгляд наявностiння подальших подiнняй пiннясля дати фiннянансової звiннятностiння, якiння потребували б
додаткових розкриттiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша iннянформацiнняя
Правлiнняння несе вiннядповiннядальнiннясть за iнняншу iннянформацiнняю, яка не є фiннянансовою звiннятнiннястю та нашим
звiннятом щодо неї. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша iннянформацiнняя складається з рiннячних звiннятних даних страховика, звiнняту про
корпоративне управлiнняння, якiння ми отримали до дати цього звiнняту аудитора та рiннячної iннянформацiнняї
емiннятента цiннянних паперiнняв, яку ми очiннякуємо отримати пiннясля цiнняєї дати.
Звiннят про надання впевненостiння щодо рiннячних звiннятних даних страховика
Рiннячнiння звiннятнiння данiння страховика складаються з:
1) загальних вiннядомостей про страховика (додаток 1);
2) звiнняту про доходи та витрати страховика (додаток 2);
3) звiнняту про страховiння платежiння та виплати за структурними пiннядроздiннялами страховика (додаток
3);
4) пояснювальної записки до звiннятних даних страховика (додаток 4);
5) рiннячної фiннянансової звiннятностiння.
Наша думка щодо фiннянансової звiннятностiння не поширюється на рiннячнiння звiннятнiння данiння страховика та ми
не робимо висновок з будь-яким рiннявнем впевненостiння щодо цiнняєї iннянформацiнняї.
У зв'язку з нашим аудитом фiннянансової звiннятностiння нашою вiннядповiннядальнiннястю є ознайомитися з
рiннячними звiннятними даними страховика та при цьому розглянути, чи iнняснує суттєва
невiннядповiнняднiннясть мiнняж рiннячними звiннятними даними страховика iння фiннянансовою звiннятнiннястю або нашими
знаннями, отриманими пiнняд час аудиту, або чи рiннячними звiннятними даними страховика
виглядають такими, що мiннястять суттєве викривлення.
Якщо на основiння проведеної нами роботи стосовно рiннячних звiннятних даних страховика, отриманої
до дати звiнняту аудитора, ми доходимо висновку, що iнняснує суттєве викривлення рiннячних звiннятних
даних страховика, ми зобов'язанiння повiннядомити про цей факт. За винятком впливу та можливого

впливу питань, описаних в роздiннялiння "Основа для думки iнняз застереженням", ми не виявили таких
фактiнняв, якiння потрiннябно було б включити до цього звiнняту.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша iннянформацiнняя окрiнням рiннячних звiннятних даних страховика
Наша думка щодо фiннянансової звiннятностiння не поширюється на iнняншу iннянформацiнняю та ми не робимо
висновок з будь-яким рiннявнем впевненостiння щодо цiнняєї iннянформацiнняї.
У зв'язку з нашим аудитом фiннянансової звiннятностiння нашою вiннядповiннядальнiннястю є ознайомитися з
iнняншою iннянформацiнняєю та при цьому розглянути, чи iнняснує суттєва невiннядповiнняднiннясть мiнняж iнняншою
iннянформацiнняєю iння фiннянансовою звiннятнiннястю або нашими знаннями, отриманими пiнняд час аудиту, або
чи ця iннянша iннянформацiнняя виглядає такою, що мiннястить суттєве викривлення.
Якщо на основiння проведеної нами роботи стосовно iнняншої iннянформацiнняї, отриманої до дати звiнняту
аудитора, ми доходимо висновку, що iнняснує суттєве викривлення цiнняєї iнняншої iннянформацiнняї, ми
зобов'язанiння повiннядомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiнняв, якiння потрiннябно було б
включити до цього звiнняту.
Коли ми ознайомимось iнняз рiннячною iннянформацiнняєю емiннятента цiннянних паперiнняв, якщо ми дiнняйдемо
висновку, що вона мiннястить суттєве викривлення, нам потрiннябно буде повiннядомити про це
питання Наглядовiнняй радiння.
Вiннядповiннядальнiннясть правлiнняння та наглядової ради за фiннянансову звiннятнiннясть
Правлiнняння несе вiннядповiннядальнiннясть за складання iння достовiннярне подання фiннянансової звiннятностiння
вiннядповiннядно до МСФЗ та за таку систему внутрiнняшнього контролю, яку правлiнняння визначає
потрiннябною для того, щоб забезпечити складання фiннянансової звiннятностiння, що не мiннястить суттєвих
викривлень внаслiннядок шахрайства або помилки. При складаннiння фiннянансової звiннятностiння правлiнняння
несе вiннядповiннядальнiннясть за оцiннянку здатностiння компанiнняї продовжувати свою дiнняяльнiннясть на
безперервнiнняй основiння, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностiння
дiнняяльностiння, та використовуючи припущення про безперервнiннясть дiнняяльностiння як основи для
бухгалтерського облiнняку, крiнням випадкiнняв, якщо правлiнняння або планує лiнняквiннядувати компанiнняю чи
припинити дiнняяльнiннясть, або не має iннянших реальних альтернатив цьому. Наглядова рада ПРАТ
"УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЯ "ПАНАЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАЕЯ-1997" є органом, що здiнняйснює захист
прав акцiнняонерiнняв Компанiнняї, iння в межах компетенцiнняї, визначеної Статутом та чинним
законодавством України, контролює та регулює дiнняяльнiннясть Компанiнняї.

Вiннядповiннядальнiннясть аудитора за аудит фiннянансової звiннятностiння
Нашими цiннялями є отримання об?рунтованої впевненостiння, що фiннянансова звiннятнiннясть у цiннялому не
мiннястить суттєвого викривлення внаслiннядок шахрайства або помилки, та випуск звiнняту аудитора,
що мiннястить нашу думку. Об?рунтована впевненiннясть є високим рiннявнем впевненостiння, проте не
гарантує, що аудит, проведений вiннядповiннядно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення,
якщо воно iнняснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностiння, як об?рунтовано очiннякується, вони
можуть впливати на економiннячнiння рiнняшення користувачiнняв, що приймаються на основiння цiнняєї
фiннянансової звiннятностiння.
Виконуючи аудит вiннядповiннядно до вимог МСА, ми використовуємо професiнняйне судження та
професiнняйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiнням того, ми:
iннядентифiннякуємо та оцiннянюємо ризики суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння внаслiннядок
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськiння процедури у вiннядповiннядь на цiння
ризики, а також отримуємо аудиторськiння докази, що є достатнiннями та прийнятними для
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення
внаслiннядок шахрайства є вищим, нiнняж для викривлення внаслiннядок помилки, оскiнняльки шахрайство
може включати змову, пiннядробку, навмиснiння пропуски, неправильнiння твердження або нехтування

заходами внутрiнняшнього контролю;
отримуємо розумiнняння заходiнняв внутрiнняшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, якiння б вiннядповiннядали обставинам, а не для висловлення думки щодо
ефективностiння системи внутрiнняшнього контролю;
оцiннянюємо прийнятнiннясть застосованих облiннякових полiннятик та об?рунтованiннясть облiннякових оцiннянок iння
вiннядповiннядних розкриттiнняв iннянформацiнняї, зроблених управлiннянським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятностiння використання управлiннянським персоналом припущення
про безперервнiннясть дiнняяльностiння як основи для бухгалтерського облiнняку та, на основiння отриманих
аудиторських доказiнняв, робимо висновок, чи iнняснує суттєва невизначенiннясть щодо подiнняй або умов,
якiння поставили б пiнняд значний сумнiнняв можливiннясть компанiнняї продовжити безперервну дiнняяльнiннясть.
Якщо ми доходимо висновку щодо iнняснування такої суттєвої невизначеностiння, ми повиннiння
привернути увагу в своєму звiннятiння аудитора до вiннядповiннядних розкриттiнняв iннянформацiнняї у фiннянансовiнняй
звiннятностiння або, якщо такiння розкриття iннянформацiнняї є неналежними, модифiннякувати свою думку. Нашiння
висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiнняту аудитора.
Втiнням, майбутнiння подiнняї або умови можуть примусити компанiнняю припинити свою дiнняяльнiннясть на
безперервнiнняй основiння;
оцiннянюємо загальне подання, структуру та змiнняст фiннянансової звiннятностiння включно з розкриттями
iннянформацiнняї, а також те, чи показує фiннянансова звiннятнiннясть операцiнняї та подiнняї, що покладенiння в основу
її складання, так, щоб досягти достовiннярного вiннядображення.
Ми повiннядомляємо тим, кого надiннялено найвищими повноваженнями, iннянформацiнняю про
запланований обсяг iння час проведення аудиту та суттєвiння аудиторськiння результати, включаючи
будь-якiння суттєвiння недолiнняки заходiнняв внутрiнняшнього контролю, виявленiння нами пiнняд час аудиту. Ми
також надаємо тим, кого надiннялено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiннядповiнняднiння етичнiння вимоги щодо незалежностiння, та повiннядомляємо їм про всiння стосунки
й iнняншiння питання, якiння могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiннясть, а також, де це застосовно, щодо вiннядповiннядних застережних заходiнняв.
З перелiнняку всiннях питань, iннянформацiнняя щодо яких надавалась наглядовiнняй радiння, ми визначили тiння, що
мали найбiнняльше значення пiнняд час аудиту фiннянансової звiннятностiння поточного перiнняоду, тобто тiння, якiння
є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цiння питання в своєму звiннятiння аудитора, крiнням
випадкiнняв, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiннячне розкриття такого
питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiнняд
висвiннятлювати в нашому звiннятiння, оскiнняльки негативнiння наслiннядки такого висвiннятлення можуть
очiннякувано переважити його кориснiннясть для iннянтересiнняв громадськостiння.
Звiннят щодо вимог iннянших законодавчих iння нормативних актiнняв
Окрiнням звiнняту щодо фiннянансової звiннятностiння, окремо надаємо iннянформацiнняю про питання, щодо
дотримання вимог деяких законодавчих та нормативних актiнняв, якiння було розглянуто аудитором.
1. Вимоги ст. 14 Закону України "Про аудит фiннянансової звiннятностiння та аудиторську дiнняяльнiннясть" №
2258-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА вiнняд 21.12.2017
Окремiння питання, на якiння аудитор вважає за доцiнняльне звернути увагу, але якiння не вплинули на
висловлену думку аудитора
Окремiння питання, на якiння аудитор вважає за доцiнняльне звернути увагу, але якiння не вплинули на
висловлену думку аудитора, наведенiння у пiннядроздiннялiння "Ключовiння питання аудиту" роздiннялу
"Звiннят щодо аудиту фiннянансової звiннятностiння" цього звiнняту.
Узгодженiннясть звiнняту про управлiнняння iнняз фiннянансовою звiннятнiннястю
Вiннядповiннядно до норм чинного законодавства, Компанiнняя звiнняльнена вiнняд складання та не складала
звiннят про управлiнняння за 2018 рiнняк, отже ми не включаємо пiннядроздiннял "IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнша iннянформацiнняя" до роздiннялу

"Звiннят щодо аудиту фiннянансової звiннятностiння" нашого звiнняту та не наводимо iннянформацiнняї
щодо узгодженостiння звiнняту про управлiнняння з фiннянансовою звiннятнiннястю за звiннятний перiнняод.
Призначення iння тривалiннясть аудиторського завдання
Нас було призначено аудиторами Компанiнняї згiннядно рiнняшення Наглядової ради вiнняд 11.01.2019.
Загальна тривалiннясть виконання аудиторського завдання пiннядприємству без перерв з 2010 року,
та другий рiнняк з дати набуття Компанiнняєю статусу пiннядприємства, що становить суспiнняльний
iннянтерес.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя щодо аудиторських оцiннянок
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняю щодо аудиторських оцiннянок наведено у роздiннялiння "Звiннят щодо аудиту фiннянансової
звiннятностiння" цього звiнняту.
Пояснення щодо результативностiння аудиту в частинiння виявлення порушень, зокрема пов'язаних
iнняз шахрайством
В процесiння аудиту ми:
- iннядентифiннякуємо та оцiннянюємо ризики суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння внаслiннядок
шахрайства чи помилки в результатiння виконання аудиторських процедур оцiннянки ризикiнняв, такiння як
запити до управлiннянського персоналу, аналiннятичних процедур, спостереження та перевiннярки;
- розробляємо й виконуємо аудиторськiння процедури у вiннядповiннядь на цiння ризики, а також
отримуємо аудиторськiння докази, що є достатнiннями та прийнятними для використання їх як
основи для нашої думки.
За результатами аудиту ми розкриваємо iннянформацiнняю про всiння вiннядомiння факти та обставини, якiння б
свiннядчили про наявнiннясть порушень, якiння призвели до суттєвого викривлення фiннянансової звiннятностiння
внаслiннядок шахрайства вiннядповiннядно до МСА.
Узгодженiннясть з додатковим звiннятом для аудиторського комiннятету
Ми пiннядтверджуємо, що аудиторський звiннят узгоджений з додатковим звiннятом для аудиторського
комiннятету, функцiнняї якого покладено на голову правлiнняння Компанiнняї.
Надання неаудиторських послуг та незалежнiннясть
Ми пiннядтверджуємо, що не надавали Компанiнняї послуг, заборонених законодавством України.
Ми пiннядтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту та аудиторська фiннярма є незалежними вiнняд
Компанiнняї при проведеннiння аудиту.
Ми не надавали Компанiнняї або контрольованим нею суб'єктам господарювання послуги,
крiнням послуг з обов'язкового аудиту.
Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Ми виконували аудит в обсязiння, передбаченому вимогами МСА, Законом України "Про аудит
фiннянансової звiннятностiння та аудиторську дiнняяльнiннясть" № 2258-VIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА вiнняд 21.12.2017 р., iннянших
законодавчих та нормативних актiнняв.
Ми не наводимо повторно iннянформацiнняю щодо обсягу аудиту, оскiнняльки вона наведена у iннянших
пiннядроздiннялах цього звiнняту.
За винятком можливого впливу питань, про якiння йдеться у параграфiння "Основа для думки iнняз
застереженням", ми отримали об?рунтовану впевненiннясть у тому, що фiннянансова звiннятнiннясть у
цiннялому не мiннястить суттєвого викривлення внаслiннядок шахрайства або помилки. Проте об?
рунтована впевненiннясть не є абсолютним рiннявнем впевненостiння, оскiнняльки iнняснують властивiння
обмеження аудиту, якiння призводять до того, що бiнняльшiннясть аудиторських доказiнняв, на основiння яких
аудитор формує висновки та на яких ?рунтується аудиторська думка, є швидше
переконливими, нiнняж остаточними. Невiнняд'ємнiння обмеження аудиту є наслiннядком: характеру

фiннянансової звiннятностiння; характеру аудиторських процедур; потреби, щоб аудит проводився
у межах розумного перiнняоду часу та об?рунтованої вартостiння.
2. Звiннят щодо звiнняту про корпоративне управлiнняння вiннядповiннядно до вимог статтiння 401 Закону
України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок"
Управлiннянський персонал несе вiннядповiннядальнiннясть за пiннядготовку звiнняту про
корпоративне управлiнняння.
На основiння результатiнняв проведеного аудиту, в усiннях суттєвих аспектах:
- iннянформацiнняя, яка мiнняститься у звiннятiння про корпоративне управлiнняння, наданому нам до дати цього
звiнняту, пiннядготовлена вiннядповiннядно до Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок",
Закону України "Про фiннянансовiння послуги та державне регулювання ринкiнняв фiннянансових
послуг" та iннянших застосовних законодавчих iння нормативних актiнняв, дiнняючих на дату цього звiнняту;
- на нашу думку, звiннят про корпоративне управлiнняння мiннястить всю iннянформацiнняю, зазначену у
пунктах 5-9 частини третьої статтiння 401 Закону України "Про цiнняннiння папери та фондовий ринок".
3. Вимоги Методичних рекомендацiнняй щодо iннянформацiнняї, яка стосується аудиту за 2018 рiнняк
суб'єктiнняв господарювання, нагляд за якими здiнняйснює Нацкомфiннянпослуг, затверджених
Розпорядженням Нацкомфiннянпослуг вiнняд 26.02.2019 №257
- статутний капiннятал Компанiнняї сформовано вiннядповiннядно до вимог чинного законодавства;
- станом на 31.12.2018 Компанiнняєю не дотримано нормативу платоспроможностiння та достатностiння
капiнняталу: сума прийнятних активiнняв є меншою за нормативний обсяг активiнняв, який визначається
з метою дотримання нормативу платоспроможностiння та достатностiння капiнняталу на 8 931,0 тис.
грн. IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнших випадкiнняв недотримання Компанiнняєю показникiнняв iння вимог, що обмежують ризики за
операцiнняями з фiннянансовими активами не встановлено;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання вимог до формування, ведення облiнняку, достатностiння
та адекватностiння сформованих резервiнняв;
- не виявлено iннянформацiнняї про входження Компанiнняї до фiннянансових груп;
- структура iннянвестицiнняйного портфелю Компанiнняї представлена у примiннятках до фiннянансової
звiннятностiння;
- Компанiнняя не здiнняйснює залучення фiннянансових активiнняв вiнняд фiннязичних осiнняб iнняз зобов'язанням щодо
наступного їх повернення;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання обмежень до видiнняв дiнняяльностiння, якiння провадить
Компанiнняя;
- фiннянансовiння послуги надаються Компанiнняєю на пiннядставiння договору та внутрiнняшнiннях правил надання
фiннянансових послуг;
- iннянформацiнняя, яка пiннядлягає розмiннященню на власному веб-сайтiння, розмiннящена, актуальнiннясть та
доступнiннясть на дату цього звiнняту забезпечена;
- iннянформацiнняї про конфлiннякт iннянтересiнняв не виявлено;
- не виявлено iннянформацiнняї про невiннядповiнняднiннясть примiннящень Компанiнняї для виконання вимог
щодо доступностiння для осiнняб з iннянвалiнняднiннястю та iннянших маломобiнняльних груп населення;
- iннянформацiнняя про вiннядокремленiння пiннядроздiнняли не виявлена;
- Компанiнняя пiннядтримує належний внутрiнняшнiнняй контроль та має посаду внутрiнняшнього аудитора;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання вимог щодо наявностiння облiннякової та реєструючої
системи, якiння передбачають ведення облiнняку операцiнняй з надання фiннянансових послуг
споживачам та подання звiннятностiння до Нацкомфiннянпослуг;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання вимог законодавства щодо готiннявкових розрахункiнняв
Компанiнняї;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання вимог законодавства щодо зберiннягання грошових
коштiнняв iння документiнняв та наявностiння необхiннядних засобiнняв безпеки;

- статутний капiннятал Компанiнняї сформовано за рахунок джерел засновника;
- капiннятал у дооцiннянках та внески до додаткового капiнняталу протягом звiннятного перiнняоду
не здiнняйснювалися;
- методи оцiннянки справедливої вартостiння активiнняв розкритiння у примiннятках до фiннянансової
звiннятностiння вiннядповiннядно до МСФЗ.
- не виявлено iннянформацiнняї про невiннядповiнняднiннясть полiннятики перестрахування Компанiнняї вимогам
Порядку та вимог щодо здiнняйснення перестрахування у страховика (перестраховика)
нерезидента, затвердженого постановою Кабiннянету Мiннянiннястрiнняв України вiнняд 04.02.2004 № 124;
- не виявлено iннянформацiнняї про недотримання визначених законодавством порядкiнняв iння правил
проведення обов'язкового страхування;
- не виявлено iннянформацiнняї про неналежне та неповне формування та облiнняк резерву заявлених,
але не виплачених збиткiнняв.
IОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКАнформацiнняя у роздiннялiння "Звiннят щодо вимог iннянших законодавчих iння нормативних актiнняв" наведена за
винятком впливу та можливого впливу питань, описаних в пiннядроздiннялiння "Основа для думки iнняз
застереженням" роздiннялу "Звiннят щодо фiннянансової звiннятностiння" цього звiнняту.
Пiннядпис аудитора
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiннят незалежного аудитора, є
Черв'як Сергiнняй Вiннякторович
Ключовий партнер з аудиту Черв'як Сергiнняй Вiннякторович
Номер реєстрацiнняї у роздiннялiння Аудитори Реєстру аудиторiнняв та суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння
101285
Генеральний директор
ТОВ "АФ "Гравiнняс" Черв'як Сергiнняй Вiннякторович
Дата аудиторського звiнняту

08 квiннятня 2019 року

Основнiння вiннядомостiння про аудиторську фiннярму
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiннядповiннядальнiннястю "Аудиторська фiннярма "Гравiнняс"
Мiннясцезнаходження: Україна, 61072, м. Харкiнняв, пр. Ленiнняна, 56
Номер реєстрацiнняї у роздiннялiння Суб'єкти аудиторської дiнняяльностiння Реєстру аудиторiнняв та
суб'єктiнняв аудиторської дiнняяльностiння 1022

XVI. Твердження щодо річної інформації
Голова Правлiнняння стверджує, що, наскiнняльки це їй вiннядомо, рiннячна фiннянансова звiннятнiннясть,
пiннядготовлена вiннядповiннядно до стандартiнняв бухгалтерського облiнняку, що вимагаються згiннядно iнняз
Законом України "Про бухгалтерський облiнняк та фiннянансову звiннятнiннясть в Українiння", мiннястить
достовiннярне та об'єктивне подання iннянформацiнняї про стан активiнняв, пасивiнняв, фiннянансовий стан,
прибутки та збитки емiннятента, а також про те, що звiннят керiннявництва включає достовiннярне та
об'єктивне подання iннянформацiнняї про розвиток iння здiнняйснення господарської дiнняяльностiння та стан
емiннятента разом з описом основних ризикiнняв та невизначеностей, з якими емiнняитент стикається у
своїй господарськiнняй дiнняяльностiння.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні

папери, що виникала протягом періоду

Дата
виникнення
події

1
27.02.2018

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних НКЦПФР або
через особу, яка
провадить
діяльність з
оприлюднення
регульованої
інформації від імені
учасників
фондового ринку
2
27.02.2018

Вид інформації

3
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше
відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім
публічного акціонерного товариства)

