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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
22945712
4. Місцезнаходження
01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 77
5. Міжміський код, телефон та факс
0443039770, 0443039772
6. Електронна поштова адреса
utico@utico.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

08.04.2016
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
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
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. 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
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. 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 за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
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22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки:
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що
Товариство не приймало участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило
рейтингової оцiнки.
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв), iнформацiя про дивiденди, iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких
користується емiтент, опис бiзнесу, iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних
паперiв, текст аудиторського висновку (звiту) не надається, тому що дана iнформацiя не
вимагається для розкриття приватними акцiонерними товариствами.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що емiтенти цiнних
паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск
облiгацiй.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
здiйснювало випуск iнших цiнних паперiв
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Рiчна фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українська транспортна страхова компанiя."
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №371607
3. Дата проведення державної реєстрації
29.12.1994
4. Територія (область)
м.Київ
5. Статутний капітал (грн)
133958855
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)
111
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
2650001004925
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
5) МФО банку
322313
6) Поточний рахунок
2650001004925
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Медичне страхування
(безперевне страхування
здоров'я)
Опис
Страхування вiд вогневих

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
АГ 569124 02.12.2010
Державна комiсiя з
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
АГ 569120 02.12.2010
Державна комiсiя з
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

ризикiв та ризикiв стихiйних
явищ

регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної
АГ 569121 02.12.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi громадян
регулювань ринкiв фiнансових
України, що мають у власному
послуг України
чи iншому законному володiннi
зброю, за шкоду, яка може бути
заподiяна третiй особi або її
майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї
зброї
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування кредитiв (у тому
АГ 569122 02.12.2010
Державна комiсiя з
числi вiдповiдальностi
регулювань ринкiв фiнансових
позичальника за непогашення
послуг України
кредиту)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування майна (крiм
АГ 569123 02.12.2010
Державна комiсiя з
залiзничного, наземного,
регулювань ринкiв фiнансових
повiтряного, водного
послуг України
транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування медичних витрат
АГ 569125 02.12.2010
Державна комiсiя з
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування наземного
АГ 569126 02.12.2010
Державна комiсiя з
транспорту (крiм залiзничного)
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування вiдповiдальностi
АГ 569127 02.12.2010
Державна комiсiя з
суб'єктiв перевезення
регулювань ринкiв фiнансових
небезпечних вантажiв на
послуг України
випадок настання негативних
наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних вантажiв
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.

Страхування вiд нещасних
випадкiв

АГ 569128

02.12.2010

Державна комiсiя з
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Особисте страхування вiд
АГ 569129 02.12.2010
Державна комiсiя з
нещасних випадкiв на
регулювань ринкiв фiнансових
транспортi
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування вiдповiдальностi
АГ 569130 02.12.2010
Державна комiсiя з
перед третiми особами (крiм
регулювань ринкiв фiнансових
цивiльної вiдповiдальностi
послуг України
власникiв наземного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв повiтряного
транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної
АГ 569118 02.12.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi власникiв
регулювань ринкiв фiнансових
наземного транспорту
послуг України
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування вантажiв та багажу АГ 569116 02.12.2010
Державна комiсiя з
(вантажобагажу)
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Авiацiйне страхування
АГ 569115 02.12.2010
Державна комiсiя з
цивiльної авiацiї
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхова дiяльнiсть у формi
3037
08.12.2015
Нацiональна комiсiя, що
обов'язково страхування
здiйснює державне
цивiльно-правової
регулювання у сферi ринкiв
вiдповiдальностi приватного
фiнансових послуг
нотарiуса
Термiн дiї з 08.12.2015 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
страхування цивiльно-правової
АГ 569427 04.02.2011
Державна комiсiя з

вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв

регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
страхування повiтряного
АГ 569131 02.12.2010
Державна комiсiя з
транспорту
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
страхування вiдповiдальностi
АГ 569119 02.12.2010
Державна комiсiя з
власникiв повiтряного
регулювань ринкiв фiнансових
транспорту (включаючи
послуг України
вiдповiдальнiсть перевiзника)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
особисте страхування
АГ 569132 02.12.2010
Державна комiсiя з
працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
регулювань ринкiв фiнансових
якi працюють в установах i
послуг України
органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України)
та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних
дружин (команд)
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної
АГ 569135 02.12.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi оператора
регулювань ринкiв фiнансових
ядерної установки за ядерну
послуг України
шкоду, яка може бути заподiяна
внаслiдок ядерного iнциденту
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування цивiльної
АГ 569135 02.12.2010
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi суб"єктiв
регулювань ринкiв фiнансових
господарювання за шкоду, яку
послуг України
може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об"єктах
пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
Страхування цивiльної
вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому
Опис
iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.
Страхування фiнансових ризикiв АГ 569133 02.12.2010
Державна комiсiя з
регулювань ринкiв фiнансових
послуг України
Опис
Термiн дiї з 25.12.2007 - безстрокова. Лiцензiя безстрокова, тому

iнформацiї стосовно прогнозу щодо продовження термiну дiї виданої
лiцензiї не надається.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руденко Олександр Володимирович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН №281552 04.10.1996 виданий Московським РУ ГУ МВС України у м. Києвi
4) Рік народження
1977
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
19
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
22.05.2015, обрано до переобрання
9) Опис
Як Голова Правлiння Товариства здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю
Товариством. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї
Загальних зборiв та Наглядової ради. Як Голова Правлiння Товариства органiзовує роботу
Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння
Товариства має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень
Правлiння, в тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi
Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства, надавати довiреностi (доручення), iншим чином уповноважувати осiб
на здiйснення вiд iменi Товариства дiй визначених вказаними документами. Як Член Правлiння
Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку
денного засiдання. У випадку прийняття Правлiнням вiдповiдних рiшень, члени Правлiння
мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi представляти iнтереси Товариства,
вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi
для виконання всiма працiвниками Товариства.
Наглядовою радою Товариства призначено Головою Правлiння ПрАТ "УТСК" Руденка
Олександра Володимировича з 22.05.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини немає. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять
рокiв - директор Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА", займався
адвокатською дiяльнiстю.
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших
пiдприємства, - директор Iноземного пiдприємства "АГРОСИСТЕМ IНВЕСТ УКРАЇНА", 03150,
м.Київ, вул. Червоноармiйська, будинок 71/6.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сторчевий Сергiй Васильович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

СН №243814 19.07.1996 виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1963
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Страхова компанiя
"Лафорт".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
23.11.2012, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки:
Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити
питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням
вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi
п'ять рокiв - Начальник Управлiння врегулювання страхових випадкiв ПрАТ "Страхова
компанiя "Лафорт" м. Київ, Директор департаменту врегулювання страхових випадкiв ПрАТ
"Українська страхова компанiя "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" м. Київ. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Член Правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Григорюк Андрiй Леонiдович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ "УТСК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.12.2015, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки як члена Правлiння:
Як Член Правлiння Товариства має право вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити
питання до порядку денного засiдання. До компетенцiї належить вирiшення всiх питань,
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради. У випадку прийняття Правлiнням

вiдповiдних рiшень, члени Правлiння мають право дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi
представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати накази та
давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
З 31.12.2015 року обрано членом Правлiння ПрАТ "УТСК" згiдно рiшення Наглядової ради
ПрАТ "УТСК" вiд 30.12.2015 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 20 рокiв.
Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Перший заступник Голови Правлiння ПрАТ
"УТСК". Посади будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Власов Iгор Олександрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕМ №994589 04.10.2001 виданий Брянкiвським МВ УМВС України в Луганськiй обл.
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ" НГК Буковина" заступник генерального директора з фiнансiв.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.08.2014, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Як Голова Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав
Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства
дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Голова Наглядової ради
органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi
збори, органiзовує обрання Секретаря Загальних зборiв, здiйснює iншi повноваження,
передбаченi цим Статутом та Положенням про Наглядову раду (у випадку його затвердження
Загальними зборами Товариства). Головi Наглядової ради у випадку рiвного розподiлу голосiв
членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень на засiданнi Наглядової ради, належить право
вирiшального голосу. Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав Акцiонерiв
Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом контролює
та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з моменту їх
затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути одночасно
членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради, який є
представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження iншiй
особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї Положень,
якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка порядку денного
Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до
порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; - Прийняття
рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу Акцiонерiв або за
пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж
ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення Товариством
iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством
iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у випадках,

передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння Товариства,
припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльно-правових, трудових
договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства, встановлення розмiру їх
винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння вiд виконання його
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
- Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв управлiння; - Обрання
Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; - Обрання аудитора
Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання
дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку; - Визначення
дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних
зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у нацiональних та
мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому числi й страхових,
про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких проектах - Прийняття
рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення ймовiрностi визнання
Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання,
у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; - Прийняття рiшення про обрання
оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про обрання (замiну)
реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю цiнних паперiв та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його
послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють
спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство; Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Iншi посади, якi обiймав протягом
останнiх п'яти рокiв, - заступник директора з економiки ТОВ" НГК Буковина", фiнансовий
директор ПрАТ "УТСК", член наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не
обiймає.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чорноморченко Євген Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1979
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
16
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "Євро-Стенд" фiнансовий директор.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано

30.08.2014, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав
Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради,
який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї
Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання
акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльноправових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у
нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому
числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких
проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що
дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство;
- Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
- 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - фiнансовий директор. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах - фiнансовий директор ТОВ "Євро-Стенд", мiсцезнаходження
02225, м.Київ, вул. Бльзака, буд.24, кв. 165.

1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Виштак Олександр Анатолiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1978
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Фiнансовий директор ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.08.2014, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав
Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради,
який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї
Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання
акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльноправових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у
нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому
числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких
проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення

ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що
дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство;
- Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
- 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - фiнансовий директор. Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах - фiнансовий директор ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ",
мiсцезнаходження 03148, м.Київ, вул.Гната Юри, буд. 9, кiм. 414.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полянський Павло Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1976
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
17
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Пiдприємець.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.08.2014, обрано до переобрання
9) Опис
Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав
Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради,
який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї
Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання
акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у

випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльноправових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у
нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому
числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких
проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що
дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство;
- Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
- 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - пiдприємець. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах не обiймає, пiдприємець.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальонок Iгор Павлович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1964
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
32
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директор ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.08.2014, обрано до переобрання

9) Опис
Повноваження та обов'язки: Як Член Наглядової ради Товариства здiйснює захист прав
Акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної чинним законодавством та Статутом
контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Повноваження Члена Наглядової ради дiйснi з
моменту їх затвердження рiшенням Загальних зборiв. Член Наглядової ради не може бути
одночасно членом Правлiння Товариства та/або Ревiзором Товариства. Член Наглядової ради,
який є представником Акцiонера - юридичної особи, не може передавати свої повноваження
iншiй особi До виключної компетенцiї належить: - Затвердження в межах своєї компетенцiї
Положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; - Пiдготовка
порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення
пропозицiй до порядку денного, крiм скликання Акцiонерами позачергових Загальних зборiв; Прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових Загальних зборiв на вимогу
Акцiонерiв або за пропозицiєю Правлiння Товариства; - Прийняття рiшення про анулювання
акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; - Прийняття рiшення про розмiщення
Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; - Прийняття рiшення про викуп розмiщених
Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - Затвердження ринкової вартостi майна у
випадках, передбачених чинним законодавством; - Обрання Голови i членiв Правлiння
Товариства, припинення (призупинення) їх повноважень; - Затвердження умов цивiльноправових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами Правлiння Товариства,
встановлення розмiру їх винагороди; - Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння
вiд виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження
Голови Правлiння; - Обрання та припинення повноважень керiвникiв та членiв iнших органiв
управлiння; - Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Статутом; Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; - Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають
право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного
строку; - Визначення дати складення перелiку Акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення Загальних зборiв; - Вирiшення питань про участь (вступ та вихiд) Товариства у
нацiональних та мiжнародних промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, в тому
числi й страхових, про заснування iнших юридичних осiб, участь Товариства в будь-яких
проектах - Прийняття рiшення про вчинення Товариством значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; - Визначення
ймовiрностi визнання Товариство неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариство та затвердження умов договору,
що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - Прийняття рiшення про
обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариство або депозитарiю
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру
оплати його послуг; - Надсилання пропозицiй Акцiонерам про придбання особою (особами, що
дiють спiльно) значного пакета акцiй; - Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариство;
- Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз
чинним законодавством та/або Статутом. Питання, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв,
за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством.
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних даних не
надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи
- 32 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - директор. Посади на будь-яких
iнших пiдприємствах - директор ТОВ "АВIТОН БУДПРОЕКТ", мiсцезнаходження 03148,
м.Київ, вул.Гната Юри, буд. 9, кiм. 414.

1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Секер Iрина Володимирiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ №478040 07.10.2004 виданий Деснянським РУ ГУ МВС Україна в мiстi Києвi
4) Рік народження
1971
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
21
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ " Українськi Енергетичнi Технологiї", головний бухгалтер.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
30.08.2014, обрано на три роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки - перевiрка вiдповiдностi документiв про фiнансовогосподарську дiяльнiсть Товариства, у тому числi укладених договорiв i вчинених правочинiв,
вимогам законодавства та внутрiшнiх документiв Товариства; перевiрка вiдповiдностi порядку
ведення бухгалтерського облiку i складання фiнансової звiтностi вiдповiдним нормативним
актам; аналiз фiнансового стану Товариства; аналiз своєчасностi i правильностi розрахункiв iз
бюджетами рiзних рiвнiв та акцiонерами Товариства; оцiнка економiчної ефективностi
фiнансово-господарських операцiй Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - головий бухгалтер. ТОВ "
Українськi Енергетичнi Технологiї". На теперiшнiй час - головний бухгалтер ТОВ "КВОЛИТI
СЕРВIС", м. Київ , вул.Мечникова,2.
1) Посада
Тимчасово виконуюча обв'язки Головного бухгалтера
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бзенко Надiя Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Головного бухгалтера ПрАТ "УТСК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.12.2015, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки як головного бухгалтера:
Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад,
встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних.

Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за вiдображенням на рахунках
бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй вiдповiдно до Нацiональних стандартiв
України. Вимагає вiд пiдроздiлiв, служб та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання
порядку оформлення та подання до облiку первинних документiв. Контролює своєчасне
здiйснення облiку витрат, повязаних зi страховою дiяльнiстю, своєчасне здiйснення облiку
виконання кошторисiв витрат, пов'язаних iз наданням страхових послуг. Вживає всiх необхiдних
заходiв для запобiгання несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних
документах i регiстрах бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi протягом встановленого термiну. Забезпечує складання на основi даних
бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в
установленi строки вiдповiдно до статей 33,34 ЗУ "Про страхування" та статтi 14 ЗУ "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та Розпорядження Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України №39 вiд 03.02.04р. Здiйснює заходи щодо
надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати
дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв
перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня у
вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями. Здiйснює
контроль за дотриманням порядку формування первинних i бухгалтерських документiв,
розрахункiв i платiжних зобов'язань, витрат фонду заробiтної плати, перевiрок органiзацiї
бухгалтерського облiку i звiтностi, а також документальних ревiзiй у пiдроздiлах компанiї.
Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням
матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної
роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат
вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. Контролює питання передачi у
необхiдних випадках матерiалiв у слiдчi i судовi органи. Забезпечує перевiрку стану
бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та iнших вiдокремлених
пiдроздiлах.
Приймає участь у:
- проведеннi економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi компанiї за даними
бухгалтерського облiку i звiтностi, з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв,
усунення збиткiв;
- визначеннi облiкової полiтики компанiї, внесення змiн до обраної облiкової полiтики, вибору
форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi компанiї i технологiї оброблення
облiкових даних;
- розробленнi системи i форм внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил
документообiгу, додаткової системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i
контролю господарських операцiй;
- визначеннi прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв;
- вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв,
пiдвищення професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами;
- полiпшеннi системи iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження
обробленої iнформацiї до виконавцiв;
- впровадженнi автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої;
Забезпечує суворе дотримання трудової фiнансової i касової дисциплiни, кошторисiв
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законнiсть списання з бухгалтерських
балансiв недостач, дебiторської заборгованостi та iнших витрат, збереження бухгалтерських
документiв, оформлення i передача їх у встановленому порядку в архiв. Надає Головi
Правлiння звiти в обсязi i термiни, встановленi внутрiшнiми нормативними документами
компанiї.
Згiдно наказу Голови Правлiння вiд 31.12.2015 року №107-к тимчасово виконуючою обов'язки

головного бухгалтера ПрАТ "УТСК" призначено Бзенко Н.В. Згоди на розкриття паспортних
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний
стаж роботи - 28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: заступник Головного
бухгалтера ПрАТ "УТСК", головний бухгалтер Київської фiлiї ПрАТ "СК "АХА". Посади на
будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
1) Посада
Внутрiшнiй аудитор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Полежака Ганна Станiславiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН №082654 30.01.1996 виданий Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) Рік народження
1975
5) Освіта
Вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Контролер-касир АТ "Ощадбанк", м. Київ. Обiймає посаду начальника вiддiлу фiнансово
- економiчної звiтностi та аналiзу ПрАТ "УТСК".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
31.08.2015, обрано безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язкiв:
- Проводити перевiрки з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи
внутрiшнього контролю Установи, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного
дiяльностi Установи, а також оцiнювати його.
- Забезпечувати органiзацiю постiйного контролю за дотриманням працiвниками Установи
встановлених процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на
них обов'язками.
- Проводити розгляд фактiв порушень працiвниками Установи чинного законодавства, у тому
числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють
дiяльнiсть Установи.
- Iнформувати виконавчий орган Установи про недопущення дiй, результатом яких може стати
порушення чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг.
- Розробляти рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень, покращення системи
внутрiшнього контролю та здiйснювати контроль за їх виконанням.
- Забезпечувати схороннiсть та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Установи
документiв на всiх носiях.
- Забезпечувати повноту документування кожного факту перевiрки, оформлювати письмово
висновки, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї,
наданi керiвництву Установи.
Наглядова рада 31.08.2015 р. прийняла рiшення покласти на Начальника вiддiлу Фiнансовоекономiчної звiтностi та аналiзу ПрАТ "УТСК" Полежаку Г.С. виконання функцiй Єдиного
внутрiшнього аудитора ПрАТ "УТСК" (за сумiсництвом). Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за
останнi п'ять рокiв - начальник вiддiлу фiнансово - економiчної звiтностi та аналiзу ПрАТ
"УТСК" по даний час. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Голова Правлiння
Член Правлiння
Член Правлiння
Голова Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Член Наглядової
ради
Ревiзор
Тимчасово
виконуюча
обв'язки Головного
бухгалтера
Внутрiшнiй
аудитор

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Руденко
Олександр
Володимирович
Сторчевий Сергiй
Васильович

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явн
ика

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 219 237

99,9353

1 219 237

0

0

0

Чорноморченко
Євген
Анатолiйович
Виштак Олександр
Анатолiйович
Полянський Павло
Миколайович
Ковальонок Iгор
Павлович
Секер Iрина
МЕ №478040 07.10.2004 виданий
Володимирiвна
Деснянським РУ ГУ МВС
Україна в мiстi Києвi
Бзенко Надiя
Василiвна

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Полежака Ганна
Станiславiвна

0

0

0

0

0

0

1 219 237

99,9353

1 219 237

0

0

0

Григорюк Андрiй
Леонiдович
Власов Iгор
Олександрович

3
СН №281552 04.10.1996 виданий
Московським РУ ГУ МВС
України у м. Києвi
СН №243814 19.07.1996 виданий
Дарницьким РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
ЕМ №994589 04.10.2001 виданий
Брянкiвським МВ УМВС
України в Луганськiй обл.

СН №082654 30.01.1996 виданий
Харкiвським РУ ГУ МВС
України в м. Києвi
Усього

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(шт.)

Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт

Кількість
акцій
(шт.)

Власов Iгор Олександрович
Усього

1 219 237
1 219 237

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
99,9353
99,9353

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

1 219 237
1 219 237

0
0

0
0

Привілейовані на
пред'явник
а
0
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові
30.04.2015
99,9353

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї для здiйснення пiдрахунку голосiв на загальних
зборах акцiонерiв.
2. Розгляд Звiту Наглядової ради за результатами дiяльностi у 2014 р. та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Розгляд Звiту Правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду
цього звiту. Визначення напрямкiв розвитку та планiв на 2015 рiк.
4. Розгляд Звiту Ревiзора щодо фiнансової звiтностi Товариства за 2014 р. та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 р.
6. Порядок розподiлу прибутку (покриття збиткiв) Товариства за 2014 р.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Наглядова
рада.
Результати розгляду питань порядку денного:
З 1-го питання порядку денного вирiшили:
1. Затвердити Лiчильну комiсiю у складi:
Голова Лiчильної комiсiї - Руденко Дмитро Володимирович;
Член Лiчильної комiсiї - Комаровська Олена Iгорiвна;
Член Лiчильної комiсiї - Мезецький Максим Сергiович
З 2-го питання порядку денного вирiшили:
1. Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "УТСК" за 2014 рiк (додаток № 1).
З 3-го питання порядку денного вирiшили:
1.Затвердити Звiт Правлiння ПрАТ "УТСК" за 2014 рiк (додаток № 2).
З 4-го питання порядку денного вирiшили:
1. Затвердити Звiт Ревiзора ПрАТ "УТСК" за 2014 рiк.
З 5-го питання порядку денного вирiшили:
1. Затвердити рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть Товариства за 2014 рiк.
З 6-го питання порядку денного вирiшили:
1. Дивiденди за результатами фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
2014 рiк не нараховувати та не виплачувати.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
22.10.1997

Опис
22.12.1997

Опис
26.05.1998

Опис
15.05.2001

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
835/1/97

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 комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
2 500
274 500
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй № 835/1/97 дата реєстрацiї 22.10.1997 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.
1044/1/97
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
2 000
219 600
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску
акцiй № 1044/1/97 дата реєстрацiї 22.12.1997 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, в зв'язку iз
зменшенням статутного капiталу, втратило чиннiсть.
272/1/98
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
11 500
1 262 700
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй.
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 272/1/98 дата реєстрацiї 26.05.1998 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України, втратило чиннiсть.
207/1/01
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
45 540
5 000 292
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про

12.06.2002

Опис
15.04.2003

Опис
20.11.2003

Опис
10.01.2005

Опис
18.01.2006

реєстрацiю випуску акцiй № 207/1/01 дата реєстрацiї 15.05.2001 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
270/1/02
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
91 075
10 000 035
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №270/1/02 дата реєстрацiї 12.06.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
167/1/03
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
182 150
20 000 070
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не
призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №167/1/03 дата реєстрацiї 15.04.2003 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
581/1/03
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
910 747
100 000 020,
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
6
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №581/1/03 дата реєстрацiї 20.11.2003 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
08/1/05
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
1 023 532 112 383 813,
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
6
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не
призначався. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №08/1/05 дата реєстрацiї 10.01.2005 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
13/1/06
Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
109,8
1 157 963 127 144 337,
100

Опис
27.03.2007

Опис
12.10.2010

Опис

цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
4
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Мiжнародний iдентифiкацiйний номер акцiям не призначався. Спосiб розмiщення - закрите (приватне)
розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про
реєстрацiю випуску акцiй №13/1/06 дата реєстрацiї 18.01.2006 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України,
втратило чиннiсть.
122/1/07
Державна комiсiя з
UA1012141008 Акція проста Бездокумент
109,8
1 220 026 133 958 854,
100
цiнних паперiв та
документарн
арні іменні
8
фондового ринку
а іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу
виходячi з вимог законодавства України до страхових компанiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №122/1/07 дата реєстрацiї 27.03.2007
р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку України, втратило чиннiсть.
867/1/10
Державна комiсiя з
UA1012141008 Акція проста Бездокумент
109,8
1 220 026 133 958 854,
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
8
фондового ринку
рна іменна
України
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не проводилась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв
Товариства на фондових бiржах не було. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 867/1/10 дата реєстрацiї 12.10.2010 р., видане Державною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 541

2 352

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2 541

2 352

1 195
1 044
0
0
1 195
1 044
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 256
1 256
0
0
1 256
1 256
0
0
0
0
0
0
90
52
0
0
90
52
2 541
2 352
0
0
2 541
2 352
Термiни та умови користування основними засобами (за основними
групами) - термiн користування встановлено по групах згiдно
Податкового Кодексу України.
Первiсна вартiсть основних засобiв - 4915 тис.грн.
Ступiнь їх зносу - 52%.
Ступiнь їх використання - 100%.
Сума нарахованого зносу - 2563 тис. грн.
Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв не вiдбулиося.
Обмежень на використання майна емiтента немає.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
Кредит в Укрсоцбанку
Зобов’язання за цінними паперами
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):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
16 234

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

30.11.2006
X

16 234
0

16
X

29.05.2015
X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

X

0

X

X

X

1 698

X

X

X

0

X

X

X
168 208
X
X
186 140
X
Зобов'язань за цiнними паперами немає.

X
X

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

1
21.05.2015
23.12.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
22.05.2015
24.12.2015

30.12.2015

31.12.2015

Дата
виникнення
події

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення
його філій, представництв
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2015
1
0
2
2014
1
1
3
2013
0
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
X
збори
Акціонери
X
Депозитарна установа
X
Інше
(запишіть)
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 відсотків
X

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
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
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 ревізійної комісії
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
У звiтному перiодi позачерговi збори не скликалися.
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

(осіб)
5
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Складу
Організації
Діяльності
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Наглядова рада не проводила самооцiнку.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 4
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
Комiтети не створювались
Інше (запишіть)
Інформація щодо
Комiтети не створювались
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) так
Яким чином 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
X
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X
Граничний вік
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Головою та членами Наглядової ради не можуть бути
X
особи,яким згiдно чинного законодавства України заборонено
обiймати посади в органах управлiння господарських товариств
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився

зі своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)

Ні

X
X
X
X

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, введено
посаду ревізора
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?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнесні
ні
ні
ні
планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
ні
так
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
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

ні

так

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
X
X
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
X
Положення про акції акціонерного товариства
X
Положення про порядок розподілу прибутку
X
Положення про вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо
Інше (запишіть)
вчинення яких є заiнтересованiсть.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
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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 зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
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 зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) так
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Iнших причин немає.
(запишіть)

Ні
X
X

X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?

Так
X

Ревізійна комісія (ревізор)
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше
Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської
(запишіть)
дiяльностi Товариства у звiтному роцi.

Ні
X
X
X
X

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
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
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) ні; укажіть яким чином його
оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року:

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Мета провадження дiяльностi ПрАТ "УТСК" (вiдповiдно до Статуту ПрАТ "УТСК"):
1.1. ПрАТ "УТСК" дiє у вiдповiдностi до чинного законодавства України.
1.2. ПрАТ "УТСК" є небанкiвською фiнансовою установою (страховою компанiєю).
Вiдповiдно до вимог чинного законодавства ПрАТ "УТСК" предметом безпосередньої
дiяльностi є страхування, перестрахування, дiяльнiсть пов'язана з формуванням, розмiщенням та
управлiнням страхових резервiв, iнша фiнансова дiяльнiсть у межах, визначених
законодавством.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Власниками iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ " УТСК" є:
Фiзичнi особи: Власов Iгор Олександрович - 99.9353% простих iменних акцiй
Юридичнi особи: Вiдсутнi
Контролерами ПрАТ "УТСК" є: Власов Iгор Олександрович ( 99, 9353 %. простих iменних
акцiй)
Змiни у складi власникiв iстотної участi в статутному капiталi ПрАТ "УТСК" протягом 2015
року не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг
Згiдно даних органiв управлiння ПрАТ "УТСК" Ревiзора ПрАТ "УТСК" та аудитора ПрАТ
"УТСК" , - протягом 2015 року вiдсутнi порушення членами Наглядової ради ПрАТ "УТСК" та
Правлiння ПрАТ "УТСК" внутрiшнiх правил, якi б призвели до заподiяння шкоди ПрАТ
"УТСК" або споживачам фiнансових послуг. Протягом 2015 року, органами управлiння
вживались заходи (видавались розпорядження, накази) направленi на покращення системи

управлiння у ПрАТ "УТСК", а також удосконалення системи обслуговування клiєнтiв ПрАТ
"УТСК".
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Протягом 2015 року Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
до ПрАТ "УТСК" було застосовано 05 заходiв впливу (винесено розпорядження). Вимоги
приписiв (розпоряджень) виконано. Iнформацiя стосовно заходiв впливу застосовних вiдносно
членiв Наглядової ради вiдсутня.
Заходи впливу вiдносно членiв Правлiння ПрАТ "УТСК" (виконавчого органу) протягом 2015
року не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
Управлiння ризиками у компанiї здiйснюється фiнансовим департаментом компанiї та вiддiлом
андеррайтингу. Ключовi характеристики:
Ринковi ризики:
Зниження числа платоспроможних клiєнтiв в корпоративному i роздрiбних клiєнтiв.
Зниження рiвня довiри до страхових компанiй.
Девальвацiя гривнi.
Вiдсутнiсть зростання ВВП.
Андеррайтерськi ризики:
Ризики недостатностi тарифiв.
Вiдхилення збитковостi, перестрахування, операцiйних витрат, великих збиткiв, кумуляцiї i
катастроф.
Кредитнi ризики:
Ризик знецiнення активiв, не лiквiдностi активiв, процентної ставки по депозитах, цiнних
паперiв, iнвестицiй.
Низький рiвень лiквiдностi комерцiйних банкiв.
Висока ймовiрнiсть розорення декiлькох середнiх i дрiбних банкiв.
Зниження депозитних ставок. Значнi коливання бiржових котирувань протягом усього року.
Операцiйнi ризики:
Ризики управлiння, бухгалтерського облiку та звiтностi.
Помилки при оцiнцi ризикiв.
Вiдсутнiсть антикризових планiв у бiльшостi компанiй.
Високий рiвень ризику отримання балансових збиткiв за пiдсумками року.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Внутрiшнiй аудит допомагає ПрАТ "УТСК" досягти встановлених цiлей шляхом забезпечення
систематичного пiдходу до оцiнки та пiдвищення ефективностi процесiв внутрiшнього
контролю, управлiння ризиками та корпоративного управлiння. Внутрiшнiй аудит ПрАТ
"УТСК" здiйснює нагляд за дотриманням системи внутрiшнього конролю страховика й
виносить судження щодо його достатностi та ефективностi.
За результатами перевiрки внутрiшнього аудиту керiвництвом страховика прийнятi вiдповiднi
рiшення щодо усунення виявлених недолiкiв, впроваджено рекомендацiї аудитора по
зменшенню страхових ризикiв та полiпшенню роботи управлiнь та вiддiлень ПрАТ "УТСК",
переглянуто розмiри стахових премiй за окремими видами страхування. Для зменшення

фiнансових ризикiв розроблено та впроваджено у дiю ряд заходiв направлених на боротьбу зi
страховим шахрайством, доформовано резерви компанiї, посилено контроль за своєчасним
поданням страховими агентами фiнансової звiтностi i перерахуванням отриманих ними
страхових премiй. Також, посилено внутрiшнiй контроль за монiторингом страхових справ
клiєнтiв ПрАТ "УТСК".
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Протягом 2015 року фактiв вiдчуження не було
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
Не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Не проводилось.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Рекомендацiй протягом року не надходило
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор -Консультант - Юрист", код - 35531560, м. Київ, вул.
Чапаєва, 10.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
бiльше 8 рокiв
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
3 роки
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
iнших послуг не надавалось
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
конфлiкту iнтересiв протягом 2015 року не виникало
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант -Юрист" є другим аудитором протягим
останнiх п'яти рокiв.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовiрної звiтностi ПрАТ "УТСК", що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг - не встановлено.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
у компанiї iснує механiзм розгляду скарг. Так, у ПрАТ "УТСК" ведеться облiк всiх
документiв, що надходять на поштову адресу компанiї (в тому числi i скарг), шляхом реєстрацiї
кореспонденцiї у вiдповiдному журналi з присвоєнням їй вхiдного номеру та дати. Розподiл
документiв, що надiшли до компанiї здiйснюється пiдставi резолюцiй керiвництва, або
безпосередньо помiчником голови правлiння компанiї на пiдставi iнформацiї зазначеної у скарзi
(скаржник скеровую скаргу на адресу вiдповiдного вiддiлу). В бiльшостi випадкiв, скарги
страхувальникiв та потерпiлих осiб надходять на розгляд до вiддiлу врегулювання збиткiв. У
випадку, якщо скаржник направляє скарги до контролюючих органiв (Нацкомфiнпослуг,
МТСБУ), матерiали паралельно передаються на розгляд до юридичного департаменту пiсля
отримання звернень з Нацкомфiнпсолуг або МТСБУ. В юридичному департаментi ПрАТ
"УТСК" окремо ведеться облiк запитiв, що надходять вiд МСТБУ та Нацкомфiнпослуг.
Контроль за надання вiдповiдей на запити вiдповiдних органiв, оскарження та виконання вимог
приписiв, що переданi на розгляд юридичного департаменту ПрАТ "УТСК" здiйснюється
безпосередньо директором юридичного департаменту.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Риков О. О. (директор юридичного департаменту ПрАТ "УТСК");Соломка В.В.
(начальник вiддiлу документообiгу, розрахункiв та звiтностi ПрАТ "УТСК");Шаповалова Т.М
(провiдний спецiалiст вiддiлу врегулювання збиткiв та аси стансу ПрАТ "УТСК").
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Протягом 2015 року на адресу страховика надходили скарги вiд юридичних та фiзичних
осiб, якi було розглянуто по сутi та надано вiдповiдi. Вимоги обгрунтованих скарг страховиком
було задоволено. Предметом бiльшостi скарг є неналежне виконання ПрАТ "УТСК" (на думку
скаржникiв) вимог ЗУ "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв".Жодного невиконаного припису (розпорядження)
контролюючих iнстанцiй у 2014 року ПрАТ "УТСК" допущено не було.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Позови до ПрАТ "УТСК" щодо наданих фiнансових послуг є в наявностi. За
результатами розгляду позовних вимог судами приймаються законнi та обгрунтованi рiшення,
якi виконуються ПрАТ "УТСК" у межах встановлених строкiв для добровiльного виконання
рiшення суду.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВ "Аудиторська фiрма
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"Аудитор -Консультант аудитора - фізичної особи - підприємця)
Юрист"
35531560
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Київ, вул. Чапаєва, 10
Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора
4082, 13.12.2007
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 197, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000197, дата видачі
24.02.2014, строк дії 01.11.2017
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
за 2015 рiк
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська транспортна страхова
компанiя."
м.Київ, Голосiївський р-н

Територія
ОрганізаційноАкціонерне товариство
правова форма
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 111
Адреса, телефон: 01033 м.Київ, вул. Саксаганського, 77, 0443039770
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
01.01.2016

за ЄДРПОУ

22945712

за КОАТУУ

8036100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.12

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 p.
Форма №1

Актив
1
I. 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

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

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

196
784
( 588 )
0
2 541
4 838
( 2 297 )
0
0
(0)
0
0
(0)

165
784
( 619 )
0
2 352
4 915
( 2 563 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1065

33 102

49 878

1090

0

0

Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
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 II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви

1095

35 839

52 395

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

332
332
0
0
0
0
0
0

274
274
0
0
0
0
0
0

1125

6 097

15 573

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

0
13
0
491
0
5 781
103 831
118 044
35
118 009
0
17 037

0
41
0
50
45 000
46 449
44 318
161 498
31
161 467
0
44 384

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
11 160
5 877
0
0
251 626

0
29 640
14 744
0
0
357 587

1200

0

0

1300

287 465

409 982

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435

133 959
0
0
2 149
0
0
17 541
7 082
(0)
(0)
44 039

133 959
0
0
2 149
0
0
17 541
3 445
(0)
(0)
66 748

Код
рядка

Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
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 IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1495

204 770

223 842

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
16 234
0
204
204
0
0
51 637

0
0
16 234
0
278
278
0
0
111 254

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
18 906
32 731
0
0
0
0
68 075

0
46 319
64 935
0
0
0
0
127 766

1600
1605

0
0

0
0

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

0
427
1 178
1 170
93
186
0
0
0
10 532
0
0
0
2 204
14 620

0
280
1 698
1 692
56
110
0
0
45 000
11 186
0
0
0
44
58 374

1700

0

0

1800
1900

0
287 465

0
409 982

Керівник

Руденко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бзенко Надiя Василiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська транспортна страхова
компанiя."

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

22945712

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2015 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

161 004
233 096
( 48 755 )
32 204

100 930
123 280
( 18 868 )
4 599

2014

8 867

1 117

2050
2070

( 7 425 )
( 40 459 )

( 6 295 )
( 28 016 )

2090

113 120

66 619

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

-31 820
-50 301
18 481
4 714

-15 821
-21 361
5 540
9 604

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 15 806 )
( 77 422 )
( 5 612 )

( 8 060 )
( 41 187 )
( 11 445 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200

( 12 826 )
0

( 290 )
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
II. Сукупний дохід
Стаття

2220
2240
2241
2250
2255
2270
2275

5 954
798 874
0
(0)
(0)
( 790 108 )
0

1 069
422 203
0
(0)
(0)
( 422 344 )
0

2290

1 894

638

2295
2300

(0)
-5 531

(0)
-3 945

2305

0

0

2350

0

0

2355

( 3 637 )

( 3 307 )

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
III. 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
-3 637

0
-3 307

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
6 924
Витрати на оплату праці
2505
3 682
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 326
Амортизація
2515
297
Інші операційні витрати
2520
134 495
Разом
2550
146 724
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
1 220 026
1 220 026

За аналогічний
період
попереднього
року
4
250
3 709
1 219
476
89 349
95 003
За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 220 026
1 220 026

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

2610

0,000000

0,000000

2615

0,000000

0,000000

2650

0,00

0,00

Керівник

Руденко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бзенко Надiя Василiвна

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська транспортна страхова
компанiя."

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

22945712

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2015 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
Цільового фінансування
Надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

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
45
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

3025

7

2

3035
3040
3045
3050
3055
3095

101
0
0
151 710
0
4 153

24
0
0
66 065
0
1 418

3100
3105
3110
3115
3116

( 46 714 )
( 3 236 )
( 1 576 )
(0)
( 5 010 )

( 9 015 )
( 2 825 )
( 1 305 )
(0)
( 3 295 )

3117

(0)

(1)

3118

( 664 )

( 519 )

3135
3140
3145

(0)
(0)
( 42 275 )

(0)
(0)
( 24 040 )

3150

( 31 413 )

( 15 837 )

3155
3190
3195

(0)
( 3 517 )
21 611

(0)
( 3 110 )
7 562

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

3200
3205

546 682
0

400 356
0

3215
3220
3225
3230

2 139
0
0
0

1 971
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 526 813 )
(0)
(0)
(0)

( 393 966 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

( 165 )
21 843

(0)
8 361

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

4 000

3345
3350
3355
3360
3365

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

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

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
43 454
118 044
0
161 498

(0)
4 000
19 923
98 121
0
118 044
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Звіт про власний капітал
За 2015 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
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
133 959
0

4
0
0

5
46 188
0

6
17 541
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
7 082
0

4010
4090
4095

0
0
133 959

0
0
0

0
0
46 188

0
0
17 541

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
204 770
0

0
0
7 082

0
0
0

0
0
0

0
0
204 770

0

-3 637

0

0

-3 637

22 709

0

0

0

0

22 709

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

22 709
0

0
0

0
0

0
0

0
0

22 709
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

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

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
133 959

0
0

22 709
68 897

0
17 541

-3 637
3 445

0
0

0
0

19 072
223 842

Керівник

Руденко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бзенко Надiя Василiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Представлення товариства
Приватне акціонерне товариство "Українська транспортна страхова компанія."
Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77.
Валюта представлення – українська гривня, одиниця виміру – тисяча гривень (тис. грн.).
Керівництво в своїх оцінках, представлених у фінансовій звітності ПрАТ, керується очікуванням
подальшої безперервної діяльності товариства.
Фінансова звітність ПрАТ підготовлена (крім Звіту про рух грошових коштів) за методом
нарахування, з врахуванням концепції співвідношення, як цього вимагають МСФЗ (МСФЗ 1).
На думку керівництва, складений комплект фінансової звітності ПрАТ «УТСК» достовірно
представляє фінансовий стан, фінансові результати діяльності та рух грошових коштів ПрАТ та
відповідає МСФЗ в усіх суттєвих аспектах.
Принципи облікової політики
Принципи облікової політики, що використані при підготовці цієї фінансової звітності,
представлені нижче.
Страхові премії
Валові премії підписані складаються з усіх сум премій за страховими контрактами та є мірою
продажів. Валові премії, підписані за короткостроковими страховими контрактами, включають
валову суму до сплати власником страхового полісу за контрактом, а також премії за весь період
ризику, покритого контрактом, який укладений протягом облікового періоду, незалежно від
того, чи підлягають вони сплаті у повному обсязі в цьому обліковому періоді. Валові премії
підписані визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває
чинності. Премії за короткостроковими страховими контрактами визнаються у складі доходу
протягом строку дії контракту пропорційно сумі забезпеченого страхового покриття. Частка
премій, підписаних за чинними контрактами, яка відноситься до ризику, що не сплинув станом
на кінець звітного періоду, відноситься на майбутні періоди та обліковується як резерв
незароблених премій.
Премії, передані у перестрахування включають усі премії, які сплачені або підлягають сплаті за
договорами вихідного перестрахування, укладеними компанією. Премії, передані у
перестрахування, та частка перестраховиків у страхових резервах визнаються та у подальшому
оцінюються узгоджено із сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами,
відповідно до умов кожного договору перестрахування. Премії до сплати за короткостроковими
страховими контрактами обліковуються як премії перестрахування, передані на дату
виникнення відповідальності з перестрахування, і включають загальну суму премій до сплати за
весь період покриття, забезпеченого договором перестрахування, який набув чинності в
обліковому періоді. Премії, передані у перестрахування, визнаються у складі витрат
пропорційно тому, як скорочується період перестрахованих ризиків.
Страхові виплати

Страхові виплати включають страхові виплати власникам страхових полісів та потерпілим
третім особам. Суми, що підлягають відшкодуванню за регресами та реалізацією пошкодженого
майна, що відійшло до страховика, віднімаються від валової суми страхових виплат у Звіті про
фінансовий результат (Звіті про прибутки і збитки). Валова сума страхових виплат визнається у
тому періоді, в якому вони виникають, на основі розрахункових зобов’язань з компенсації, що
підлягає виплаті власнику страхового поліса або третій особі. Якщо сума страхової виплати
визначена і підлягає сплаті, валова сума страхових виплат обліковується у складі витрат разом із
відповідною сумою кредиторської заборгованості перед власниками страхових полісів з
одночасним зменшенням резерву збитків за цими виплатами.
Аквізиційні витрати
Аквізиційні витрати включають витрати, пов’язані з укладанням нових та поновленням
існуючих страхових контрактів. При початковому визнанні змінні аквізиційні витрати за
страховими контрактами капіталізуються компанією у відповідних відстрочених аквізиційних
витратах та амортизуються відповідно до доходу, визнаного за такими страховими контрактами.
Усі інші витрати, пов’язані з новими або поновленими контрактами, які не змінюються у прямій
залежності від придбання нових або поновлення існуючих страхових контрактів, відносяться на
витрати у момент їх виникнення.
Страхові резерви
Страхові резерви компанії включають:
•
резерв незароблених премій;
•
резерв заявлених, але не виплачених збитків;
•
резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
•
резерв коливань збитковості;
•
резерв катастроф.
На кінець кожного звітного періоду компанія оцінює адекватність своїх визнаних страхових
резервів (зобов’язань), використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків
за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість страхових
резервів компанії (за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та
відповідних нематеріальних активів) є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх
грошових потоків, нестача повністю визнається у прибутку чи збитку звітного періоду.
Частки перестраховиків у страхових резервах (зобов’язаннях) визнаються як активи
перестрахування. Наприкінці кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні
свідчення того, що корисність активів перестрахування зменшилася. Корисність активу
перестрахування зменшується, якщо:
є об’єктивне свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання
активу перестрахування, компанія може не отримати всі суми, які повинні їй сплачуватися за
умовами контракту; та
вплив такої події на суми, які отримає компанія від перестраховика, можна достовірно
оцінити.
Фінансові активи, доступні для продажу
Фінансові активи, доступні для продажу, визнаються коли компанія стає стороною за договором
у відношенні таких активів. Первісна їх оцінка здійснюється за справедливою вартістю, до якої
додаються витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання фінансових активів.
Справедлива вартість визначається на базі котирувальної ринкової ціни. Якщо фінансовий актив

не має котирувань, то такий фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю, яка
базується на результатах нещодавнього продажу непов’язаним третім сторонам, або шляхом
розрахунку дисконтованих грошових потоків (лише для боргових цінних паперів). Виняток
складають інвестиції в інструменти власного капіталу, за якими відсутні котирувальні ринкові
ціни на активному ринку та чия справедлива вартість не може бути надійно оцінена, а також
пов’язані з ними похідні інструменти, які оцінюються за собівартістю. Проценти за фінансовими
активами, доступними для продажу, розраховані за методом ефективної ставки, відображаються
у Звіті про фінансові результати (Звіті про прибутки та збитки) за статтею «Процентні доходи».
Дивіденди за доступним для продажу інструментом власного капіталу визнаються як прибуток,
коли встановлено право компанії на отримання платежу.
Зміни справедливої вартості вказаної категорії фінансових активів відображаються в іншому
сукупному прибутку (та, відповідно, у власному капіталі) у тому періоді, у якому вони виникли.
Якщо зменшення справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнано в
іншому сукупному прибутку та є об’єктивне свідчення зменшення корисності активу,
кумулятивний збиток, який був визнаний в іншому сукупному прибутку, виключається з
власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку як коригування внаслідок перекласифікації
в сумі, яка дорівнює різниці між вартістю його придбання і поточною справедливою вартістю, за
вирахуванням збитку від зменшення корисності цього фінансового активу, раніше визнаного у
прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді справедлива вартість боргового інструмента,
класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення може бути об’єктивно
пов’язаним із подією, що має місце після визнання збитку від зменшення корисності, то збиток
від зменшення корисності сторнується і визнається у прибутку чи збитку. Збитки від зменшення
корисності інвестицій в інструменти власного капіталу, визнані в прибутку чи збитку, не
сторнуються.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається тільки коли
компанія стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до
цього фінансового активу. Справедливою вартістю дебіторської заборгованості є справедлива
вартість наданої (отриманої) компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою
собівартістю, з урахуванням збитків від зменшення корисності.
Станом на кожну звітну дату компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що
корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість дебіторської
заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення з одночасним визнанням
збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді величина збитку від зменшення корисності
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після
визнання зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності
сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує
суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності на дату
сторнування. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості визначається розрахунковим
методом на підставі історичних даних щодо дебіторської заборгованості компанії.
Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія становиться стороною за
договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою вартістю плюс
витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових активів. Подальша оцінка
здійснюється за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Наприкінці кожного звітного періоду компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того,

що корисність інвестицій, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних
свідчень того, що відбувся збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до
погашення, величина збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та
теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності за інвестиціями,
утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери) визначається як різниця між їх
балансовою вартістю та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових
потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається
витратами звітного періоду.
Основні засоби
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні класи (групи):
•
земельні ділянки;
•
будівлі, споруди і передавальні пристрої;
•
машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
•
транспорті засоби;
•
інструменти, прилади, інвентар (меблі);
•
інші основні засоби;
•
інші необоротні матеріальні активи.
Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з об’єктом,
надійдуть в компанію, і собівартість об’єкта може бути достовірно оцінена.
Методи оцінки основних засобів.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за собівартістю, що включає:
ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються);
будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування
та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;
попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території,
зобов’язання за якими компанія на себе бере.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням прямолінійного
методу.
Нематеріальні активи
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції та можуть бути
ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені від компанії або виникають
внаслідок договірних або інших юридичних прав (незалежно від того, чи можуть вони бути
відокремлені). Нематеріальні активи визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що
майбутні економічні вигоди, що відносяться до активу, надходитимуть компанії та собівартість
активу можна достовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за собівартістю. Наступна
оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених
збитків від зменшення корисності.

Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із застосуванням
прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод амортизації переглядаються
один раз на рік.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанії формуються як сума поточних податкових витрат,
розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами податкового законодавства.
Забезпечення
Забезпечення визнаються компанією, якщо
компанія має теперішню заборгованість внаслідок минулої події;
ймовірно, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття ресурсів, які
втілюють в собі економічні вигоди;
суму заборгованості можна достовірно оцінити.
Визнане забезпечення оцінюється за сумою, яка є найкращою оцінкою видатків, необхідних для
погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду.
Запаси
Запаси при первісному визнанні обліковуються за собівартістю придбання. Собівартість запасів
включає всі витрати на придбання, витрати на переробку та інші витрати, понесені під час
доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан. В
Балансі (Звіті про фінансовий стан) запаси відображаються за найменшою із двох величин:
первісною вартістю або вартістю реалізації. Уцінки відображаються шляхом створення резерву
під знецінення запасів. Вартість рекламних запасів відноситься на витрати в момент
придбання. Собівартість одиниць запасів визначається шляхом використання конкретної
ідентифікації їх індивідуальної собівартості.

Принципи оцінки за справедливою вартістю
Компанія класифікує оцінки за справедливою вартістю за допомогою ієрархії справедливої
вартості:
1)
рівень 1: ціни котирувань на активних ринках для ідентичних активів або зобов’язань;
2)
рівень 2: вхідні дані, інші ніж ціни котирувань, що увійшли у рівень 1, які
спостерігаються для активів або зобов’язань або прямо, або опосередковано;
3)
рівень 3: вхідні дані активів або зобов’язань, що не ґрунтуються на даних ринку, які
можна спостерігати.
Кращим свідченням справедливої вартості фінансового активу або фінансового зобов’язання є
ціни котирування на активному ринку. Фінансовий інструмент вважається котируваним на
активному ринку, якщо ціни котирування легко і регулярно доступні та відображають фактичні
й регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Справедлива вартість
визначається як ціна, узгоджена між зацікавленим покупцем та зацікавленим продавцем в
операції незалежних сторін. Мета визначення справедливої вартості для фінансового
інструмента, який відкрито купується та продається на активному ринку – отримати ціну, за
якою відбулась би операція з цим інструментом на кінець звітного періоду на
найсприятливішому активному ринку, до якого компанія має безпосередній доступ.

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, компанія визначає справедливу
вартість, застосовуючи методи оцінювання. Такі методи базуються на застосуванні останніх
ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами (якщо вони
доступні), посиланні на поточну справедливу вартість іншого ідентичного інструмента, аналізі
дисконтованих грошових потоків. Мета застосування методів оцінювання – визначити, якою
була б ціна операції на дату оцінки в обміні між незалежними сторонами, виходячи із звичайних
міркувань бізнесу. Справедлива вартість оцінюється на основі результатів застосування методів
оцінювання, в яких максимально враховуються ринкові показники (та якомога менше – дані,
специфічні для компанії). Періодично компанія обстежує методи оцінювання та перевіряє їх на
обґрунтованість, застосовуючи ціни спостережених поточних ринкових операцій з такими
самими інструментами, або на основі інших доступних спостережених ринкових даних.
Справедлива вартість фінансових інструментів базується на наведених далі чинниках:
вартість грошей у часі;
кредитний ризик;
ціни на валютних біржах;
товарні ціни;
ціни на інструменти капіталу;
волатильність;
ризик дострокового погашення та ризик відмови;
витрати на обслуговування фінансового активу або фінансового зобов’язання.
Непередбачені активи та зобов’язання
Станом на 01 січня 2015 року та 31 грудня 2015 року компанія не мала непередбачених активів
та зобов’язань, інформація про яких повинна розкриватися в фінансовій звітності, відповідно до
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи».
Події після дати балансу
Після 31 грудня 2015 року подій, які б суттєво вплинули на показники фінансової звітності
компанії або потребували б окремого висвітлення, не відбулося.
Управління ризиками
Згідно з вимогами пунктів 38, 39 МСФЗ 4 «Страхові контракти», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», компанія розкриває:
цілі, політики та процедури управління ризиками, які виникають внаслідок страхових
контрактів, та методи, які використовуються для управління цими ризиками.
інформацію про страховий ризик, включаючи концентрацію страхового ризику, чутливість до
страхового ризику, динаміку страхових виплат;
інші ризики, розкриття яких вимагається.
Найбільші ризики в області страхування пов'язані з прийняттям страхових ризиків і виконанням
зобов'язань стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик наражається на
інвестиційні ризики, пов'язані з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними
в різні фінансові інструменти, а також інші: ринкові ризики, кредитні ризики, ризики
ліквідності.
Керівництво компанії визначило ризики і розробило процедури з управління ними.
Страхові ризики – найпоширеніші ризики, з якими компанія стикається щодня. Ризики за
договорами страхування, іншого ніж страхування життя, зазвичай є покритими протягом одного
року. Стратегія страхування має на меті забезпечити оптимальну диверсифікацію застрахованих
ризиків за категоріями та сумами ризику. Розрахунок тарифів і цін на страхові продукти

відображає нинішні ринкові умови і покриває найімовірніші припущення, необхідні для
коригування майбутніх результатів. Дотримання цього контролюється керівництвом на
безперервній основі. Угоди, які вимагають спеціального дозволу, є предметом особливої уваги
Керівництва Компанії. Наступний опис дає коротку оцінку головних страхових продуктів
Компанії і способів, за допомогою яких вона управляє пов'язаними ризиками.
Добровільне страхування вiд нещасних випадків.
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли внаслідок:
тимчасової втрати загальної працездатності;
стійкій втраті працездатності (встановлення групи інвалідності);
смерті Застрахованої особи.
Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi Правил, є нещасний
випадок, який стався із Застрахованою особою.
Пiд нещасним випадком вважають раптову, випадкову, короткочасну подiю, що фактично
вiдбулася i внаслiдок якої настав розлад здоров’я (травматичне ушкодження, випадкове гостре
отруєння отруйними рослинами, хiмiчними речовинами (промисловими або побутовими),
недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової токсикоiнфекцiї (сальмонельозу,
дизентерiї та т.iн.), лiками, захворювання клiщовим енцефалiтом (енцефаломiєлiтом) або
поліомієлітом) Застрахованої особи або її смерть.
Найбільші збитки з'являються у разі стійкої втрати працездатності (встановлення групи
інвалідності) та смерті Застрахованої особи.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
Страховий тариф розраховується шляхом множення базової річної тарифної ставки на
поправочні коефіцієнти, що враховують рівень ризику і умови договору страхування.
Для врахування рівня ризику за договором страхування істотні обставини, які мають суттєве
значення для оцінки ризику, за якими встановлені відповідні поправочні коефіцієнти до
базового тарифу.
Якщо декілька істотних обставин мають різний рівень ризику, вибирається група з більшим
ризиком. При цьому враховується інтенсивність дії того чи іншого фактору (час перебування на
роботі з підвищеним рівнем ризику, частота занять спортом, група спортивного рівня та інші).
При оцінці інших умов договору страхування (кількість застрахованих осіб за одним договором,
порядок і терміни сплати страхових платежів, повний чи вибірковий склад страхових ризиків і
виключень із страхових випадків, розмір страхової суми за однією застрахованою особою і т. і.)
тариф коригується шляхом застосування поправочних коефіцієнтів.
Страхування наземного транспорту.
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли в разі пошкодження, повної загибелі або
втрати застрахованого транспортного засобу (додаткового обладнання до нього) в цілому, або
окремих його деталей та частин внаслідок таких подій:
Дорожньо-транспортної пригоди (ДТП);
Пожежі, вибуху або самозаймання (при наявності ліцензії на добровільне страхування від
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ);
Стихійного лиха (при наявності ліцензії на добровільне страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ), влучення каміння, падіння дерев, інших предметів, зіткнення з
тваринами;
Протиправних дій третіх осіб;
Незаконного заволодіння транспортним засобом.
Найбільші збитки з'являються у разі викрадення транспортного засобу або в разі його повного
знищення.

Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування. Страховий
тариф визначається за базових тарифів, обчислених актуарно, та конкретний розмір страхового
тарифу визначається в договорі страхування за згодою сторін і встановлюється з урахуванням
рівня ризику і умов договору страхування шляхом використання поправочних коефіцієнтів до
базового тарифу.
При визначенні страхового тарифу по кожному ризику в залежності від факторів, що впливають
на цей ризик та в залежності від результатів страхування транспортних засобів конкретного
Страхувальника за підсумками минулих страхових періодів Страховик має право застосовувати
для нього знижки або надбавки до тарифу шляхом використання поправочних коефіцієнтів.
Добровільне страхування майна.
Страхування покриває наступні ризики: заливання, крадіжки, пограбування (розбою) в межах
місця страхування, пограбування (розбою) під час перевезення до місця страхування або з місця
страхування, вандалізму.
При страхуванні приватного нерухомого майна найчастіше зустрічаються ризик заливання та
крадіжки.
Зазвичай про вимоги зі страхування майна страхувальники заявляють негайно, і вони можуть
бути врегульовані без затримок.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті за Договором страхування,
Компанія використовує обчислені актуарно страхові тарифи, які встановлюють середній розмір
страхового платежу з одиниці страхової суми.
Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою сторін і
встановлюється з урахуванням рівня ризику і умов договору страхування шляхом використання
поправочних коефіцієнтів до страхового тарифу.
При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі діяльності Страхувальника,
виду предметів договору страхування, місцезнаходження і призначення майна, строку
експлуатації, наявності охорони, сигналізації, металевих дверей, грат на вікнах, інших засобів
безпеки, розміру максимально можливого збитку, та інших суттєвих в кожному конкретному
випадку факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до тарифу.
Компанія при встановленні страхового тарифу повинна враховувати інші умови договору
страхування: розмір і вид франшизи, порядок і строки сплати страхових платежів, повне чи
вибіркове охоплення предмету договору страхування, повний чи вибірковий склад страхових
ризиків, вид страхової вартості, страхування на повну або часткову вартість і т.і. шляхом
застосування поправочних коефіцієнтів.
Компанія контролює і реагує на зміни загальної економічної та комерційної ситуації, в якій вона
працює, готова для внесення необхідних змін до Правил страхування.
Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли в разі пожежі, удару блискавки, вибуху,
урагану, дощової води, повені, зсуву, землетрусу.
Найбільші збитки з'являються у разі пожежі та вибуху.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування. Страховий
тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на поправочні
коефіцієнти, що враховують ступінь ризику і умови договору страхування.
При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі діяльності Страхувальника,
виду
будівель
і
споруд(дерев’яні,
металеві,
мішані,
залізобетонні,
кам’яні),
пожежонебезпечності майна (нафтопродукти, хімічні, газові продукти, інші продукти, які легко
запалюються), місцезнаходження майна, що страхується, призначення майна, строку

експлуатації, відстані до найближчої пожежної частини, наявності пожежної сигналізації,
розміру максимально можливого збитку та інших суттєвих в кожному конкретному випадку
факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до тарифу.
Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення
кредиту).
Страхування кредитів покриває ризики які виникли в разі невиконання Позичальником своїх
зобов’язань перед Страхувальником по поверненню суми кредиту та (або) відсотків за
користування кредитом в строки та на умовах, що передбачені укладеним між Страхувальником
та Позичальником кредитним договором.
При страхуванні кредитів найчастіше зустрічаються ризик неповернення суми кредиту та (або)
відсотків.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
Страховий тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на
поправочні коефіцієнти, що враховують ступень ризику і умови договору страхування.
При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням характеру діяльності Страхувальника і
Позичальника, виду діяльності підприємства Позичальника, цільового призначення кредиту,
строку кредитного договору, особливих умов кредитного договору, наявності товарноматеріальних цінностей або іншого майна Позичальника, які можуть стати забезпеченням права
регресних вимог Компанії в разі настання страхового випадку та інших суттєвих в кожному
конкретному випадку факторів, використовуються поправочні коефіцієнти до тарифу.
Добровільне страхування фінансових ризиків.
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли внаслідок невиконання (неналежного
виконання) учасником Угоди (контрагентом) - боржником Страхувальника, своїх договірних
зобов'язань перед Страхувальником по оплаті виконаних робіт, отриманих товарів, наданих
послуг, або невиконання робіт, непостачання товарів, ненадання послуг після їх фактичної
оплати Страхувальником у порядку та в строки, передбачені у контракті між ними, які привели
до повної або часткової втрати доходу Страхувальником, додаткових витрат, втрати або
пошкодження майна. учасником Угоди (контрагентом)
Найбільші збитки з'являються у разі невиконання своїх договірних зобов'язань перед
Страхувальником, які привели до повної втрати доходу Страхувальником.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті за Договором страхування,
Страховик використовує обчислені актуарно страхові тарифи, які встановлюють середній розмір
страхового платежу з одиниці страхової суми.
Страховий тариф розраховується шляхом множення тарифної ставки, розрахованої актуарно, на
поправочні коефіцієнти, що враховують ступінь ризику і умови договору страхування.
При проведені оцінки конкретного ризику з урахуванням галузі і характеру діяльності
Страхувальника і його контрагента, предмету укладеної угоди, строку виконання зобов’язань за
угодою (по закінченню строку дії або з встановленими проміжними строками), інших умов
угоди, надійності Страхувальника і контрагента, їх фінансового стану, наявності товарноматеріальних цінностей або майна контрагента Страхувальника, які можуть стати забезпеченням
права регресних вимог Страховика в разі настання страхового випадку та інших суттєвих в
кожному конкретному випадку факторів доцільне використання поправочних коефіцієнтів до
страхового тарифу.
Добровільне страхування вiд нещасних випадків
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли внаслідок:
тимчасової втраті загальної працездатності;

стійкій втраті працездатності (встановлення групи інвалідності);
смерті Застрахованої особи.
Страховим ризиком за договором страхування, укладеному на пiдставi Правил, є нещасний
випадок, який стався із Застрахованою особою.
Пiд нещасним випадком вважають раптову, випадкову, короткочасну подiю, що фактично
вiдбулася i внаслiдок якої настав розлад здоров’я (травматичне ушкодження, випадкове гостре
отруєння отруйними рослинами, хiмiчними речовинами (промисловими або побутовими),
недоброякiсними харчовими продуктами за винятком харчової токсикоiнфекцiї (сальмонельозу,
дизентерiї та т.iн.), лiками, захворювання клiщовим енцефалiтом (енцефаломiєлiтом) або
поліомієлітом) Застрахованої особи або її смерть.
Найбільші збитки з'являються у разі стійкої втрати працездатності (встановлення групи
інвалідності) та смерті Застрахованої особи.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
Страховий тариф розраховується шляхом множення базової річної тарифної ставки на
поправочні коефіцієнти, що враховують рівень ризику і умови договору страхування.
Для врахування рівня ризику за договором страхування істотні обставини, які мають суттєве
значення для оцінки ризику, за якими встановлені відповідні поправочні коефіцієнти до
базового тарифу.
Якщо декілька істотних обставин мають різний рівень ризику, вибирається група з більшим
ризиком. При цьому враховується інтенсивність дії того чи іншого фактору (час перебування на
роботі з підвищеним рівнем ризику, частота занять спортом, група спортивного рівня та інші).
При оцінці інших умов договору страхування (кількість застрахованих осіб за одним договором,
порядок і терміни сплати страхових платежів, повний чи вибірковий склад страхових ризиків і
виключень із страхових випадків, розмір страхової суми за однією застрахованою особою і т. і.)
тариф коригується шляхом застосування поправочних коефіцієнтів.
Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування вантажів та багажу покриває ризики, які виникли в разі ушкодження, крадіжки чи
повної загибелі всього чи частини вантажів або багажу, що сталися з будь-якої причини: вогню,
вибуху, стихійного явища (повінь, буря, ураган, смерч, цунамі, шторм, злива, град, обвал,
лавина, зсув, вихід ґрунтових вод, паводок, затоплення, сель, удар блискавки, просадка ґрунту,
землетрус) при наявності ліцензії на добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ, катастроф, зіткнення транспортних засобів між собою або удару їх в непорушні
предмети, посадки судна на мілину, провалу мостів, підмокання забортною водою, а також
внаслідок дій, прийнятих для рятування майна або гасіння пожежі.
Найбільші збитки з'являються у разі повної загибелі всього вантажу або багажу.
При визначенні розміру страхового платежу, який підлягає сплаті по Договору страхування,
Страховиком використовуються обчислені актуарно страхові тарифи, які встановлюють
середній розмір страхового платежу з одиниці страхової суми.
Конкретний тариф за договором страхування встановлюється шляхом множення страхового
тарифу, розрахованого актуарно, на поправочні коефіцієнти, що враховують рівень ризику і
особливі умови договору страхування.
При оцінці рівня конкретного ризику рекомендується використовувати поправочні коефіцієнти,
що враховують відстань транспортування, вид транспорту (автомобільний, водний, залізничний,
авіаційний) вартість і вид вантажу (метали та вироби з них, насипні і наливні вантажі,
продукція, товари, цінні, небезпечні вантажі, вантажі, які швидко псуються та легко б’ються, та
інші), кількість навантажувань і розвантажувань, кількість видів транспорту при одному
перевезенні, наявність супроводження або охорони при транспортуванні, місце перевезення
(контейнер, трюм, цистерна, критий вагон, металевий фургон, брезентовий фургон, відкриті
платформа, кузов, палуба і т.п.), спеціальні умови перевезення (в рефрижераторні установки,

барокамери, спеціальний транспорт), вид та якість упаковки, пору року (зимовий період для
автомобільного транспорту), а також інші істотні у кожному конкретному випадку фактори.
При встановленні страхового тарифу необхідно враховувати особливі умови договору
страхування: розмір та вид франшизи, порядок і строки сплати страхових платежів, страхування
всього вантажу або вибіркової його частини і т.і. шляхом застосування поправочних
коефіцієнтів.
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)]
Цей вид страхування компенсує збитки, які виникли внаслідок заподіяння Страхувальником
шкоди життю, здоров’ю або майну третіх осіб під час дії договору страхування та на місці
страхування внаслідок необережних дій або бездіяльності Страхувальника.
Найбільші збитки з'являються у разі заподіяння Страхувальником шкоди на всю страхову суму,
зазначену в договорі страхування.
Страхові премії встановлюються відповідно до застосовних Правил страхування.
При визначенні розміру страхової премії, яка підлягає сплаті за договором страхування,
Страховиком використовуються обчисленні актуарно річні страхові тарифи, які встановлюють
середній розмір страхової премії з одиниці страхової суми.
Тариф розраховується шляхом множення річної тарифної ставки на поправочні коефіцієнти, що
враховують рівень ризику та умови договору страхування.
При проведенні оцінки конкретного ризику з урахуванням суттєвих факторів, що впливають на
ступінь ризику: характеристика Страхувальника (фізична або юридична особа, стаж і досвід
роботи, репутація, умови діяльності та інші), територія страхування, потенційна кількість осіб,
яким може бути заподіяна шкода, рівень можливої небезпеки для людини і можливих майнових
збитків, наявність засобів для запобігання та зменшення збитків, в тому числі засобів першої
допомоги, інші фактори, що впливають на рівень ризику, доцільне використання підвищуючих
або понижуючих поправочних коефіцієнтів до тарифу.
При встановленні тарифу необхідно враховувати інші умови договору страхування: порядок та
строки сплати страхових платежів, конкретизація та обмеження причини виникнення ризику,
додаткові виключення із страхових випадків, встановлення додаткових лімітів відповідальності,
розміри страхових сум, ліміти відповідальності та франшизи, період відповідальності
Страховика та інше шляхом застосування поправочних коефіцієнтів.
Концентрація страхового ризику.
У процесі страхування можуть виникати концентрації ризику, де конкретна подія або ряд подій
можуть вплинути на зобов'язання компанії. Такі концентрації можуть виникати з одного
договору страхування або з певної кількості пов'язаних договорів і призводити до обставин,
коли можуть виникнути суттєві зобов'язання. Концентрація страхового ризику формується під
впливом різних збігів і повторюваних подій. Наприклад, якщо при страхуванні від нещасних
випадків страховий випадок виникає одночасно з декількома особами, які уклали страховий
договір з Компанією, або якщо при страхуванні майна щільно населений регіон піддається
впливу одного і того ж зовнішнього чинника (наприклад, пожежі, який легко поширяться з
одного об'єкта на інший, і запобігти цьому неможливо). Крім цього, керівництву відомо, що
концентрація ризику можлива внаслідок страхування множинних ризиків.
Ключові методи компанії з управління цими ризиками є подвійними. По-перше, за допомогою
належної оцінки ризиків та належно виконуваного страхування. Компанія не підписує ризики,

якщо очікуваний прибуток не відповідає передбачуваним ризикам. По-друге, ризик може
управлятися через використання перестрахування (якщо це є необхідним).
Компанія розробила різні механізми контролю і управління, щоб обмежити страховий ризик.
Але, незалежно від цього, керівництво Компанії розуміє, що існує ризик того, що оцінка
страхового ризику може бути недостатньо якісною, і можуть бути прийняті невірні рішення.
Також існує ризик, що страхові виплати не будуть відповідати завданим збитків, або час на
адміністрування вимог по відшкодуванню збитків буде займати тривалий період. Для того, щоб
зменшити ці ризики, компанія дотримується суворої послідовності процесів, які відбуваються
під час укладання договорів страхування, страхового адміністрування і врегулювання вимог
щодо відшкодування. Ці процеси відслідковуються керівництвом компанії на постійній основі.
Консолідована фінансова звітність.
МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» замінює попереднє керівництво по визначенню
контролю і консолідації, наведені в МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти»
(перейменований в «Окремі фінансові звіти») та ПКТ 12 «Консолідація: суб’єкти
господарювання спеціального призначення».
В МСФЗ 10 змінено визначення контролю таким чином, що під час оцінки наявності контролю
застосовуються одні і ті ж критерії для всіх компаній. Це визначення підкріплено детальним
керівництвом з практичного застосування, яке роз’яснює різні способи, як компанія, що звітує,
(інвестор) може контролювати іншу компанію (об’єкт інвестування).
В новому визначенні контролю основна увага приділяється наявності впливу та змінної
доходності, без яких контроль неможливий. Вплив означає наявність можливості направляти
діяльність, яка суттєво впливає на дохідність. Дохідність повинна змінюватися та може бути
позитивною, від’ємною або включати і те, й інше. Визначення впливу ґрунтується на поточних
фактах та обставинах і повинно оцінюватися на постійній основі. Той факт, що контроль, як
очікується, буде мати тимчасовий характер, не відміняє вимоги консолідувати об’єкти
інвестування, які знаходяться під контролем одного інвестора. Про наявність у інвестора впливу
можуть свідчити права голосу або договірні права, або їх поєднання.
МСФО 10 також включає керівництво з визначення прав участі та прав захисту. Права участі
дають інвестору можливість направляти діяльність об’єкта інвестування, яка суттєво впливає на
доходність. Права захисту дають інвестору можливість блокувати певні рішення, які виходять за
рамки звичайної діяльності.
Новий стандарт включає керівництво про відношення агента і принципала та розглядає ряд
факторів, які повинні враховуватися під час прийняття рішення про те, чи володіє інвестор
контролем або виступає у якості агента.
ПрАТ «УТСК» не має своєму володінні підприємств, над якими здійснює контроль, має право
щодо змінних результатів діяльності об’єкта інвестування, або зазнає пов’язаних з ними ризиків
та здатний впливати на ці результати через свої власні повноваження.
З огляду на вищевикладене, консолідовану фінансову звітність компанія не складає.

Примітка №1
ПрАТ «УТСК» визнає в Звіті про фінансовий стан (балансі) нематеріальні активи, які є
немонетарними активами, не мають фізичного втілення за умови, що їх можна ідентифікувати,
контролювати, отримати майбутні економічні вигоди від використання та надійно оцінити
вартість.
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої
амортизації (МСФО38).
До складу нематеріальних активів ПрАТ «УТСК» віднесено вартість двадцяти трьох
безстрокових ліцензій на право здійснення страхової діяльності, строк корисного використання,
яких становить 120 місяців - на суму 344,0 тис. грн. та компютерних программ і Знак «UTICO»,
строк корисного використання яких становить 60 місяців - на суму 440 тис. грн
Перелік ліцензій:
Страхування від нещасних випадків
Ліцензія серії АГ 569128, безстрокова
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
Ліцензія серії АГ 569124, безстрокова
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Ліцензія серії АГ 569126, безстрокова
Страхування повітряного транспорту
Ліцензія серії АГ 569131, безстрокова
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Ліцензія серії АГ 569116, безстрокова
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
Ліцензія серії АВ АГ 569120, безстрокова
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)
Ліцензія серії АГ 569123, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
Ліцензія серії АГ 569118, безстрокова
Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Ліцензія серії АГ 569119, безстрокова

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14
цієї статті)
Ліцензія серії АГ 569130, безстрокова
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)
Ліцензія серії АГ 569122, безстрокова
Страхування фінансових ризиків
Ліцензія серії АГ 569133, безстрокова
Страхування медичних витрат
Ліцензія серії АГ 569125, безстрокова
Страхування сільськогосподарської продукції
Ліцензія серії АГ 569117, безстрокова
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті
Ліцензія серії АГ 569129, безстрокова
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях,
що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів
добровільних пожежних дружин (команд)
Ліцензія серії АГ 569132, безстрокова
Авіаційне страхування цивільної авіації
Ліцензія серії АГ 569115, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за внутрішніми
договорами)
Ліцензія серії АГ 569427, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за міжнародними
договорами)
Ліцензія серії АГ 569427, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може
бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту
Ліцензія серії АГ 569135, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру
Ліцензія серії АГ569134, безстрокова
Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів
Ліцензія серії АГ 569127, безстрокова
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому
законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну
внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї
Ліцензія серії АГ 569121, безстрокова
Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса
Ліцензія безстрокова, Розпорядження №3037 від 08.12.2015 р.
Нарахування амортизації здійснюється за прямолінійним методом.
Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів
Станом на 31.12.2015
СТАТТІ
2015 рік
Первісна вартість на початок року, в т. ч. 784

тис грн.

ліцензії
344
Придбання нематеріальних активів, в т.ч. 0
ліцензії
0
комп’ютерні програми
0
Накопичена амортизація нематеріальних активів, в т.ч. 619
ліцензії
225
комп’ютерні програми
394
Балансова вартість нематеріальних активів, в т.ч.
165
ліцензії
119
комп’ютерні програми
46
Примітка №2
Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу
(МСФО 16).
До складу основних засобів товариством віднесено матеріальні необоротні активи строком
корисного використання більше 12 місяців, первісна вартість яких менша 6500 грн.
Нарахування зносу за такими необоротними активами здійснюється у розмірі 100% у першому
місяці їх використання.
Строки корисного використання встановлені:
Для меблів – від 60 до 84 місяців;
Для офісної та комп’ютерної техніки – від 36 до 60 місяців.
Розшифровка інформації щодо основних засобів
Станом на 31.12.2015
СТАТТІ
2015 рік
Первісна вартість на початок року, в т.ч. 4838
Земельні ділянки
1256
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
47
Транспортні засоби 240
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 227
Інші основні засоби 22
Інші необоротні матеріальні активи
4
Придбання основних засобів, в т. ч.
77
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 7
Інші необоротні матеріальні активи
70
Знос основних засобів, в т.ч.
2563
Земельні ділянки
0
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
47
Транспортні засоби 240
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 182
Інші основні засоби 22
Інші необоротні матеріальні активи
74

тис. грн.

3042

1998

Балансова вартість основних засобів
2352
Земельні ділянки
1256
Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
0
Транспортні засоби 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 52
Інші основні засоби 0
Інші необоротні матеріальні активи
0
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Примітка №3
Основний вид діяльності ПрАТ «УТСК»
-

інші види страхування, крім страхування життя;
перестрахування.

Станом на 31.12.2015 року розмір заявленого, зареєстрованого та сплаченого статутного
капіталу товариства складає 133 959,00 тис. грн. Статутний капітал сформований за рахунок
розповсюдження між учасниками товариства простих іменних акцій в кількості 1220026 шт.
номінальною вартістю 109,80 грн. кожна. Сформований статутний капітал станом на 31.12.2015
року повністю сплачений грошовими коштами в сумі 133 959,00 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року акціями ПрАТ «УТСК» володіли 2 фізичні особи та 1 юридична:
Власов Ігор Одесандрович, і.п.н. 2801606531, частка в статутному капіталі – 99,9353%;
Пожидаєва Євгенія Олегівна, і.п.н. 3277111989, частка в статутному капіталі – 0,0004%;
Київська торгово-промислова палата, код ЄДРПОУ 02944691, частка в статутному капіталі –
0,0643%.
У володінні членів Правління Компанії акцій немає.
Примітка №4
Станом 31.12.2015 р. на балансі товариства обліковується «Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги» в сумі 15573 тис. грн. що являє собою поточну
заборгованість страхувальників за договорами страхування, термін сплати чергового платежу за
якими ще не настав, «Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів» в сумі
50 тис. грн., «Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом» в сумі 41 тис. грн. та
«Інша поточна дебіторська заборгованість» в сумі 46449 тис. грн., що являє собою поточну
заборгованість з постачальниками, «Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків» - 45000 тис. грн.
Примітка №5
Розшифровка інших операційних витрат ПрАТ «УТСК»
Інші операційні витрати товариства за 2015рік складають – 146724,7 тис грн. (матеріальні
витрати – 6924 тис. грн., заробітна плата – 3682 тис. грн., відрахування на соціальні заходи на
зарплати – 1326 тис. грн., амортизаційні відрахування – 297 тис. грн., інші операційні витрати –
134495 тис. грн.).

Примітка №6
Товариством протягом 2015 року отримано проценти за банківськими рахунками та депозитами
Отримані відсотки 2015
Відсотки за депозитами,UAH
Відсотки банку,UAH0
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Структура грошових коштів станом на 31.12.2015 року ПрАТ «УТСК»
Грошові кошти
2015 Примітка
Готівка в касі 31
В межах ліміту
АБ «Експрес-Банк», поточний рахунок 196
Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ «Агрокомбанк», поточний рахунок 17
Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ «Апекс-Банк» 1
Кредитний рейтинг uaBBB
ПАТ «Банк Михайлівський», поточний рахунок 1
Кредитний рейтинг ua BBB
АТ «Артем-Банк», поточний рахунок
11
Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ «Укрсоцбанк», поточний рахунок 4
Кредитний рейтинг ua BB
«ПІВДЕНКОМБАНК», поточний рахунок1
ПАТ «ВТБ Банк», поточний рахунок
24
АЛЬЯНС БАНК, поточний рахунок
12
ПАТ БАНК «СОЮЗ», поточний рахунок 1
ПАТ «ПРИВАТ БАНК», поточний рахунок
835
ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», поточний рахунок
10141 Кредитний рейтинг uaА
УКРЕКСІМБАНК 122
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», поточний рахунок 35
ПА «Євробанк», поточний рахунок
1
Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ «Авант банк», поточний рахунок
7
Кредитний рейтинг ua BBB
Укргазбанк 58
ПАТ БАНК «СОЮЗ», депозитний рахунок
45000 Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ «Банк Інвестицій та Заощаджень», депозитний рахунок 35000 Кредитний рейтинг uaА
ПАТ «Євробанк», депозитний рахунок 45000 Кредитний рейтинг ua BBB
ПАТ "КСГ БАНК" 25000
РАЗОМ, тис. грн. 161498
Акції:
ПАТ ЗНВКІФ «Юніон Капітал» 170
ПАТ ЗНВКІФ «Росукрінвест»
26629
ПАТ «Юридичні послуги»
761
ПАТ ЗНВКІФ «Таурус Юкрейн Девелопмент» 2712
ПАТ «ВАЛОРЕС» 8275
ПАТ "Черкаський РТЗ"
252
Інвестиційні сертифікати:
ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ ГРУП"ЗНВПІФ «АВК» 5096
ПВІФ «ЕСКО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ" НВЗТ»
80
ТОВ "КУА"КредитПромКапітал"ПВІФ"Capital Partner Real Estate Fund"
РАЗОМ, тис. грн. 44318
Примітка №7

343

Станом на 31.12.15р. на балансі товариства рахуються запаси в розмірі - 274 тис. грн.
Примітка №8
Станом на 31.12.15р. на балансі товариства витрати майбутніх періодів відсутні.
Примітка №9
Станом на 31.12.2015
тис. грн.
Кредиторська заборгованість
тис. грн.
Примітки
За товари, роботи, послуги 280
Термін погашення – січень 2016 р.
За розрахунками з бюджетом
1698 Термін погашення – 1 кв. 2016 р.
В т.ч. з податку на прибуток
1692 Термін погашення – березень 2016 р.
Розрахунки за страхуванням
56
Термін погашення – січень 2016 р.
Розрахунки з оплати праці 110
Термін погашення – січень 2016 р.
З внутрішніх розрахунків 45000 Розрахунки з філією
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю11186 Термін погашення – січень
2016 р.
Інші поточні зобов’язання 44
Термін погашення – січень 2016 р.
РАЗОМ:
58374

Примітка №10
Страхові резерви
Протягом 2015р. резерв незароблених премій за договорами обов’язкового страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховувався
методом 1/365, з інших видів страхування
резерв незароблених премій та частки
перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду формуються за
методом ¼, з застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,8.
Примітка №11
Довгострокові зобов'язання
Зобов'язання по кредиту у банку на загальну суму 16234 тис. грн.
Примітка №12
Виплати постачальникам за придбання товарів, робіт та послуг за 2015 рік складають – 125837.6
тис. грн.
Примітка №13
Сплачені податки та збори складаються із бюджетних платежів по розрахунках за: податком на
прибуток – 5010 тис. грн., податком з доходів фізичних осіб – 664 тис. грн., та єдиним
соціальним внеском – 1576 тис. грн.

Примітка №14
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами за 2015 рік складають – 31413
тис. грн. (виплата страхових відшкодувань).
Примітка №15
Витрачання на оплату цільових внесків за 2015 рік складають – 42275 тис. грн. (відрахування в
МТСБУ та Український ядерний страховий пул).
Витрачання на оплату цільових внесків
Примітка №16
Інші витрачання ПрАТ «УТСК» за 2015 рік складають –3517 тис. грн.
Додаткова інформація:
Приватне акціонере товариство «Українська транспортна страхова компанія.» зареєстроване
29.12.1994 року у м. Києві, Україна.
Юридична адреса ПрАТ:
Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 77
Основний вид діяльності ПрАТ:
• інші види страхування, крім страхування життя;
• перестрахування.
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