Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Генеральний директор

Парфенюк С.С.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)
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21.04.2016
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23734213
4. Місцезнаходження
03056, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Борщагiвська, 145
5. Міжміський код, телефон та факс
044-457-80-80, 044-457-80-81
6. Електронна поштова адреса
office@uosk.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.uosk.ua
(адреса сторінки)

(дата)

в мережі Інтернет
(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)
X
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:
1.Вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, так як дана посада в товариствi
вiдсутня. 2. Вiдсутня iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькостi i
вартостi акцiй (розмiру часток, паїв) - даний роздiл не заповнюється емiтентом. 3. Вiдсутня
iнформацiя про дивiденди - даний роздiл не заповнюється емiтентом. 4. Вiдсутня iнформацiя
про осiб, послугами яких користується емiтент - даний роздiл не заповнюється емiтентом. 5.
Вiдсутня iнформацiя про облiгацiїї емiтента, оскiльки емiтентом емiсiя облiгацiй не
здiйснювалось. 6. Вiдсутня iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, оскiльки
емiтентом емiсiї цiнних паперiв, окрiм власних акцiй, не здiйснювалось. 7. Вiдсутня
iнформацiя про похiднi цiннi папери, оскiльки випуск похiдних цiнних паперiв емiтентом не
здiйснювався. 8. Вiдсутня iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду,
оскiльки викуп власних акцiй емiтентом не здiйснювався. 9. Вiдсутнiй опис бiзнесу, даний
роздiл не заповнюється емiтентом. 10. Вiдсутня iнформацiя щодо вартостi чистих активiв
емiтента, даний роздiл не заповнюється емiтентом. 11. Вiдсутня iнформацiя про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, оскiльки емiтент не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна, промисловiсть або виробнича та
розподiлення енергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 12.
Вiдсутня iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, оскiльки емiтент не займається
видами дiяльностi, що класифiкуються, як переробна, добувна, промисловiсть або виробнича,
та розподiлення енергiї, газу, та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 13.
Вiдсутня iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, оскiльки випуск
боргових цiнних паперiв не здiйснювався. 14. Вiдсутня iнформацiя Роздiлiв 18-27, данi роздiли
не заповнюються емiтентом. 15. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не складався, оскiльки
емiсiї цiльових облiгацiй емiтентом не здiйснювалось, (виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва).

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01№624360
3. Дата проведення державної реєстрації
15.02.1996
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
13000000
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)
57
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 - Iншi послуги страхування, крiм страхування життя
65.20 - Перестрахування
10. Органи управління підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "УкрСиббанк"
2) МФО банку
351005
3) Поточний рахунок
26502184381700
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
Дата
закінчення
Державний орган, що видав
видачі
дії ліцензії
(дозволу)
3
4
5
01.09.2011
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

1
2
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
цивiльно-правової
№584887
вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
01.09.2011
Державна комiсiя з

предмета iпотеки вiд ризикiв
№594194
регулювання ринкiв
випадкового знищення,
фiнансових послуг України
випадкового пошкодження або
псування
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
залiзничного транспорту
№584691
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
цивiльної вiдповiдальностi
№584692
регулювання ринкiв
громадян України, що мають у
фiнансових послуг України
власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка
може бути заподiяна третiй
особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
цивiльної вiдповiдальностi
№584704
регулювання ринкiв
суб'єктiв господарювання за
фiнансових послуг України
шкоду, яку може бути заподiяно
пожежами та аварiями на
об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечнi
об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Обов'язкове медичне
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
страхування
№584697
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
виданих гарантiй (порук) та
№584690
регулювання ринкiв
прийнятих гарантiй
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Добровiльне медичне
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
страхування (безперервне
№584696
регулювання ринкiв
страхування здоров'я)
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Обов'язкове особисте
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
страхування вiд нещасних
№584701
регулювання ринкiв
випадкiв на транспортi
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
фiнансових ризикiв
№584703
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
кредитiв (у тому числi
№584694
регулювання ринкiв
вiдповiдальностi позичальника
фiнансових послуг України
за непогашення кредиту)

Опис
Добровiльне страхування
вiдповiдальностi перед третiми
особами [ крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв
водного транспорту (
включаючи вiдповiдальнiсть
Опис
Добровiльне страхування
цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)
Опис
Добровiльне страхування майна
[ крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного
транспорту (морського
внiтрiшнього та iнших видiв
водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу)]
Опис
Добровiльне страхування вiд
вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ
Опис
Добровiльне страхування
вантажiв та багажу
(вантажобагажу)
Опис
Добровiльне страхування
наземного транпорту (крiм
залiзничного)
Опис
Добровiльне страхування вiд
нещасних випадкiв

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584702
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584688
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584695
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України

Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584689
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584685
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584699
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
№584700
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
здоров'я на випадок хвороби
№584693
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує
Добровiльне страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
медичних витрат
№584698
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
цивiльної вiдповiдальностi
№584705
регулювання ринкiв
оператора ядерної установки за
фiнансових послуг України
ядерну шкоду, яка може бути

заподiяна внаслiдок ядерного
iнциденту
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
вiдповiдальностi суб'єктiв
№584687
регулювання ринкiв
перевезення небезпечних
фiнансових послуг України
вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при
перевезеннi небезпечних
вантажiв
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує.
Обов'язкове страхування
Серiя АВ
14.07.2011
Державна комiсiя з
цивiльної вiдповiдальностi
№584692
регулювання ринкiв
громадян України, що мають у
фiнансових послуг України
власностi чи iншому законному
володiннi зброю, за шкоду, яка
може бути заподiяна третiй
особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї
Опис
Термiн дiї необмежений та продовження не потребує

13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
1) Найменування
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Охорона-життя"
2) Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3) Код за ЄДРПОУ
32345755
4) Місцезнаходження
02094, м.Київ, вул.Магнiтогорська, будинок 1, кiмната 308
5) Опис
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя" має частку в
статутному капiталi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Охоронажиття" в розмiрi 51%. Дана частка була придбана вiдповiдно до Проколу №11 вiд 21.07.2003р
15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового
агентства
1
ТОВ "Стандарт-Рейтинг"

Ознака
рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)
2
уповноважене
рейтингове
агентство

Дата визначення
або поновлення Рівень кредитного
рейтингової оцінки рейтингу емітента
емітента або
або цінних паперів
цінних паперів
емітента
емітента
3
4
Поновлення
uaAрейтингової оцінки
емітента 17.11.2015

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Генеральний директор, Член Дирекцiї

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парфенюк Сергiй Сергiйович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1973
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
25
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голова Правлiння Приватного акцiонерного товариства "Український страховий капiтал"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
04.03.2015, обрано 2 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Вiдповiдно до положень 7.37. Статуту товариства та п.5.2.1 Положення про Дирекцiю
Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" Генеральний
директор має право:
1) скликати засiдання Дирекцiї, визначати їхнiй порядок денний та головувати на них;
2) розподiляти обов'язки мiж членами Дирекцiї;
3) здiйснювати iншi функцiї, необхiднi для забезпечення роботи Дирекцiї;
4) в межах власної компетенцiї видавати накази та розпорядження, обов'язковi для виконання
всiма працiвниками Товариства;
5) пiдписувати колективний договiр, змiни та доповнення до нього;
6) без довiреностi представляти iнтереси Товариства та вчиняти на пiдставi вiдповiдних рiшень
Дирекцiї вiд його iменi будь-якi юридичнi дiї в межах компетенцiї Дирекцiї;
7) пiдписувати довiреностi, договори та iншi документи вiд iменi Товариства, рiшення про
укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом товариства в межах його
компетенцiї вiдповiдно до положень цього Статуту;
8) вiдкривати рахунки у банкiвських установах;
9) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв
Товариства;
10) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства,
згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства.
Згiдно п.5.2.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" Генеральний директор зобов'язаний:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Дирекцiї;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки

та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй Генерального
директора, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) щомiсячно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства;
11) щоквартально звiтувати Наглядовiй радi Товариства про результати роботи;
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає, працював на посадах голови правлiння, директора, генерального
директора, заступника генерального директора. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
займає. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова
компанiя" вiд 04.03.2015р. (Протокол №7), прийнято рiшення про призначення Генеральним
директором Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя"
Парфенюка Сергiя Сергiйовича.
1) Посада
Заступник генерального директора зi спецiальних проектiв, Член Дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Салiй Алла Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1969
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
20
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний бухгалтер ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
05.02.2013, обрано 2 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора
надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл
обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального
директора, посадовими iнструкцiями.
Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання

поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Дирекцiї Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;
6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради
Товариства;
Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Дирекцiї;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає, працювала на посадах головного бухгалтера, замiсника головного
бухгалтера, директора Представництва, фiнансового директора, бухгалтера, начальника вiддiлу,
заступника завiдувача вiддiлу. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не займає. Наглядовою
радою Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" згiдно
протоколу №2 вiд 05.02.2013р., у вiдповiдностi до п.7.31 Статуту товариства обрано до нового
складу Дирекцiї. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" вiд 21.06.2013р. (Протокол №11) призначено тимчасово
виконуючим обов'язки генерального директора Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" Салiй Аллу Василiвну, директора фiнансовогоголовного бухгалтера.
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова
компанiя" вiд 18.11.2013р. (Протокол №16), прийнято рiшення про призначення Генеральним
директором Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя"
Салiй Аллу Василiвну, тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора Приватного
акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя".
Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова

компанiя" вiд 04.03.2015р. (Протокол №7), прийнято рiшення про дострокове припинення
повноважень Генерального директора Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" Салiй Алли Василiвни
1) Посада
Заступник Генерального директора зi страхування, Член Дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Луценко Олександр Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступник Голови правлiння ЗАТ "Страхова компанiя "Столиця"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
05.02.2013, обрано 2 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора
надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл
обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального
директора, посадовими iнструкцiями.
Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Дирекцiї Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;
6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради
Товариства;
Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Дирекцiї;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;

6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає, працював на посадах заступника Голови правлiння страхових компанiй,
Генерального директора Товариства, заступника Голови ради, завiдувача вiддiлу, Голови
студентського профкома, заступника секретаря комiтету комсомола. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" згiдно протоколу №2 вiд 05.02.2013р., у вiдповiдностi до п.7.31
Статуту товариства обрано до нового складу Дирекцiї
1) Посада
Заступник Генерального директора зi спецiальних проектiв, Член Дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Островська Iрина Костянтинiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1980
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
6
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Головний економiст вiддiлу приватних VIP-менеджерiв управлiння по роботi з
приватними VIP-клiєнтами Дирекцiї VIP-банкiнгу ПАТ АБ "Укргазбанк"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
05.02.2013, обрано 2 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Згiдно п.7.38 Статуту Товариства Перший заступник та заступники Генерального директора
надають допомогу Генеральному директору у здiйсненнi ним його повноважень. Розподiл
обов'язкiв мiж заступниками здiйснюється згiдно з вiдповiдним наказом Генерального
директора, посадовими iнструкцiями.

Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Дирекцiї Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;
6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради
Товариства;
Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Дирекцiї;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;
11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає, працювала на посадах начальника вiддiлу, заступника Голови
правлiння, Першого заступника Голови правлiння. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не
займає. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова
компанiя" згiдно протоколу №2 вiд 05.02.2013р., у вiдповiдностi до п.7.31 Статуту товариства
обрано до нового складу Дирекцiї
1) Посада
Помiчник директора, Член дирекцiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Назаренко Андрiй Миколайович

3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1966
5) Освіта
неповна вища
6) Стаж роботи (років)
14
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Несваткiвська сiльська рада, секретар сiльської ради
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
05.02.2013, обрано 2 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Згiдно п.7.1. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї мають право:
1) отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для
виконання своїх функцiй;
2) в межах визначених повноважень самостiйно та у складi Дирекцiї вирiшувати питання
поточної дiяльностi Товариства;
3) вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на
засiданнi Дирекцiї Товариства;
4) iнiцiювати скликання засiдання Дирекцiї Товариства;
5) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Дирекцiї Товариства;
6) вимагати у межах наданих повноважень скликання позачергового засiдання Наглядової ради
Товариства;
Згiдно п.7.2. Положення про Дирекцiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" члени Дирекцiї зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо i обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Дирекцiї;
5) брати участь у засiданнi Наглядової ради на її вимогу;
6) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
7) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Дирекцiї,
особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах
або в iнтересах третiх осiб;
8) контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдання Дирекцiї;
9) завчасно готуватися до засiдання Дирекцiї, зокрема, знайомитися з пiдготовленими до
засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi
отримувати консультацiї фахiвцiв тощо;
10) очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть вiдповiдних структурних
пiдроздiлiв Товариства вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв мiж членами Дирекцiї Товариства;

11) своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Дирекцiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм
аудиторам Товариства статистичну звiтнiсть, повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та
фiнансовий стан Товариства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Працював на посадах iнженер по вихiдним даним, начальник
архiтiктурного бюро, завiдувач котельнi, секретар сiльської ради. Посад на будь-яких iнших
пiдприємствах не займає. Наглядовою радою Приватного акцiонерного товариства "Українська
охоронно-страхова компанiя" згiдно протоколу №2 вiд 05.02.2013р., у вiдповiдностi до п.7.31
Статуту товариства обрано до складу Дирекцiї
1) Посада
Голова наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Департамент державної служби охорони при МВС України
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
08596819
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
21.01.2015, обрано 3 роки
9) Опис
Згiдно п.7.2 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" Голова Наглядової ради:
1) органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи,
затвердженого Наглядовою радою;
2) скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань,
органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради;
3) органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради
до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими
органами та посадовими особами Товариства;
4) готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради,
загальний стан Товариства та вжитi нею заходи, спрямованi на досягнення мети Товариства;
5) пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Товариства;
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києвi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи

08596920
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано 3 роки
9) Опис
Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх
копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.
3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю
Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради
своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3
робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не
виплачувалася.
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Київськiй областi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
08596914
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано 3 роки
9) Опис
Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх
копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.
3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю
Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради
своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3
робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася

1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Управлiння державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй областi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
08596877
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано 3 роки
9) Опис
Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх
копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.
3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю
Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради
своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3
робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася
1) Посада
Член наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Управлiння державної служби охорони при УМВС України в Чернiгiвськiй областi
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
08597061
4) Рік народження
5) Освіта
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
20.05.2011, обрано 3 роки
9) Опис
Згiдно п.3 Положення про наглядову раду Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно-страхова компанiя" члени Наглядової ради мають право:
1) брати участь у засiданнях Дирекцiї Товариства;
2) отримувати повну, достовiрну та своєчасну звiтнiсть та iнформацiю про Товариство,
необхiдну для виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх
копiї, а також копiї документiв фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств Товариства;
3) вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради Товариства;
4) надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства;
5) на реалiзацiю iнших прав, передбачених законодавством.
3.2. Члени Наглядової ради зобов'язанi:
1) дiяти в iнтересах Товариства обачливо та обережно та не перевищувати своїх повноважень;
2) керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим
Положенням, iншими внутрiшнiми документами Товариства;
3) виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою
Товариства;
4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акцiонерiв, засiданнях
Наглядової ради, Дирекцiї та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про
неможливiсть участi у Загальних зборах та засiданнях Наглядової ради iз зазначенням причини
вiдсутностi;
5) дотримуватися встановлених у Товариствi правил та процедур щодо укладання правочинiв, у
вчиненнi яких є заiнтересованiсть;
6) дотримуватися всiх встановлених у Товариствi правил, пов'язаних iз режимом обiгу, безпеки
та збереження iнформацiї з обмеженим доступом. Не розголошувати конфiденцiйну та
iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням функцiй члена Наглядової
ради, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також використовувати її у своїх
власних iнтересах або в iнтересах третiх осiб;
7) повiдомити протягом 3-х робочих днiв у письмовiй формi Наглядову раду та Дирекцiю
Товариства про втрату статусу представника, посадової особи акцiонера Товариства;
8) утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати незалежним членом Наглядової ради
своєї незалежностi. У разi втрати незалежностi член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3

робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це Наглядову раду та Дирекцiю Товариства;
9) своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй радi повну i точну iнформацiю
про дiяльнiсть та фiнансовий стан Товариства.
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачувалася
1) Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Муригiн Вiктор Петрович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1959
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.02.2015, обрано 3 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Основнi повноваженнями згiдно п. 2.4 Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Українська охоронного-страхова компанiя": органiзацiя роботи
Ревiзiйної комiсiї; скликання засiдання Ревiзiйної комiсiї та головування на них, затвердження
порядку денного засiдань, органiзацiя ведення протоколiв засiдань Ревiзiйної комiсiї;
доповiдання про результати проведених Ревiзiйною комiсiєю перевiрок Загальним зборам
акцiонерiв, Наглядовiй радi Товариства та/або органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки;
пiдтримання постiйних контактiв iз iншими органами та посадовими особами Товариства.
Працював на посадах головного спецiалiста, головного фахiвця. На даний час займає посаду
головний фахiвець Департаменту полiцiї охорони (тимчасова) (мiсцезнаходження: м. Київ, вул.
Малопiдвальна, 5). Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Панасов Олег Антонович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1968
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)

24
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.02.2015, обрано 3 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Основнi повноваженнями згiдно п. 3.2 Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Українська охоронного-страхова компанiя": проводити перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року та спецiальнi перевiрки;
своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх на розгляд Наглядової ради
та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та
Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки й
порушення; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i
порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. Працював на
посадах головного спецiалiста, головного фахiвця. На даний час працює головним фахiвцем
Департаменту полiцiї охорони (тимчасова) (мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Малопiдвальна, 5).
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

1) Посада
Член ревiзiйної комiсiї
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шульга Геннадiй Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1962
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
15
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Департамент Державної служби охорони при МВС України, головний спецiалiст
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
27.02.2015, обрано 3 роки
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Основнi повноваженнями згiдно п. 3.2 Положення про ревiзiйну комiсiю Приватного
акцiонерного товариства "Українська охоронного-страхова компанiя": проводити перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року та спецiальнi перевiрки;
своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх на розгляд Наглядової ради
та органа (акцiонера), що був iнiцiатором перевiрки; доповiдати Загальним зборам акцiонерiв та
Наглядовiй радi Товариства про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки й
порушення; здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i
порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення. Працював на

посадах головного спецiалiста, головного фахiвця. На даний час займає посаду головного
фахiвця Департаменту полiцiї охорони (тимчасова) (мiсцезнаходження: м. Київ, вул.
Малопiдвальна, 5).
Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, не виплачується. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Головний бухгалтер
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Демко Галина Василiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
4) Рік народження
1948
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
49
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТДВ "Страхова компанiя "Охорона-життя", головний бухгалтер
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано
24.11.2015, обрано не визначено
9) Опис
На розкриття iнформацiї про паспортнi данi особа згоди не надала, вiдповiдно до Закону
України "Про захист персональних даних".
Основними обов'язками згiдно посадової iнструкцiї є: забезпечення ведення бухгалтерського
облiку, дотримання єдиних методологiчних засад, встановлених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi
Товариства i технологiї оброблення облiкових даних; органiзацiя роботи бухгалтерiї, контроль
за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй;
забезпечення складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi
Товариства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам, взяття участi у
пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi вiдповiдно до нормативних актiв,
затверджених форм та iнструкцiй; здiйснення контролю за веденням касових операцiй,
рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв,
бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи в Товариствi, оформленнi матерiалiв,
пов'язаних з нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв
пiдприємства.
Розмiр виплаченої винагороди вiдповiдно до штатного розпису, змiн у персональному складi
посадової особи протягом звiтного перiоду не вiдбулося, непогашеної судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Протягом своєї дiяльностi обiймала посади: заступника головного
бухгалтера, бухгалтера, головного бухгалтера

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

1
Генеральний
директор, Член
Дирекцiї
Заступник
генерального
директора зi
спецiальних
проектiв, Член
Дирекцiї
Заступник
Генерального
директора зi
страхування, Член
Дирекцiї
Заступник
Генерального
директора зi
спецiальних
проектiв, Член
Дирекцiї
Помiчник
директора, Член
дирекцiї
Голова наглядової
ради
Член наглядової
ради

Прізвище, ім'я,
по батькові
фізичної особи
або повне
найменування
юридичної особи
2
Парфенюк Сергiй
Сергiйович

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

4
0

Салiй Алла
Василiвна

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

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред’явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

0

0

0

0

0

0

Луценко
Олександр
Миколайович

0

0

0

0

0

0

Островська Iрина
Костянтинiвна

0

0

0

0

0

0

Назаренко Андрiй
Миколайович

0

0

0

0

0

0

08596819

52 000

40

52 000

0

0

0

08596920

26 000

20

26 000

0

0

0

Департамент
державної служби
охорони при МВС
України
Управлiння
державної служби
охорони при ГУ
МВС України в м.

3

Член наглядової
ради

Член наглядової
ради

Член наглядової
ради

Голова ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Член ревiзiйної
комiсiї
Головний
бухгалтер

Києвi
Управлiння
державної служби
охорони при ГУ
МВС України в
Київськiй областi
Управлiння
державної служби
охорони при
УМВС України в
Житомирськiй
областi
Управлiння
державної служби
охорони при
УМВС України в
Чернiгiвськiй
областi
Муригiн Вiктор
Петрович
Панасов Олег
Антонович
Шульга Геннадiй
Вiкторович
Демко Галина
Василiвна

08596914

1 300

1

1 300

0

0

0

08596877

1 300

1

1 300

0

0

0

08597061

1 300

1

1 300

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

81 900

63

81 900

0

0

0

Усього

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

Код за
ЄДРПОУ

Департамент державної служби
охорони при МВС України

08596819

Управлiння державної служби
охорони при ГУ МВС України в
м. Києвi

08596920

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження
01001, Київська обл.,
мiсто Київ,
вул.Малопiдвальна,5
04050, Київська обл.,
мiсто Київ,
вул.Студентська, 9
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування органу,
який видав паспорт
Усього

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

52 000

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)
40

52 000

0

0

Привілейовані на
пред'явник
а
0

26 000

20

26 000

0

0

0

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

78 000

60

Кількість
акцій
(шт.)

Кількість за видами акцій
Прості
іменні

Прості на
пред'явника

Привілейовані іменні

Привілейовані на
пред'явник
а

78 000

0

0

0

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

позачергові

24.04.2015
93
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №43): 1.
Обрання лiчильної комiсiї Зборiв. 2. Затвердження звiту Генерального директора
товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi АТ "УОСК" за
2014 рiк i визначення основних напрямiв його дiяльностi на 2015 рiк. 3.
Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ "УОСК" щодо достовiрностi
рiчного звiту Товариства та балансу Товариства за 2014 рiк. Затвердження рiчного
звiту Товариства. 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової
ради АТ "УОСК", звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства, звiту Дирекцiї Товариства
щодо оцiнки їх дiяльностi протягом 2014 року. 5. Затвердження порядку
розподiлу прибутку АТ "УОСК". 6. Переобрання складу Наглядової ради
Товариства.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою
радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного
зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова
рада. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн за адресою: 01001, м.Київ,
вул. Малопiдвальна, 5. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано
лiчильну комiсiю Зборiв. Затверджено висновки Ревiзiйної комiсiї АТ "УОСК"
щодо достовiрностi рiчного звiту Товариства та балансу Товариства за 2014 рiк, а
також рiчний звiт Товариства. Затверджено Звiт Генерального директора
Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi АТ "УОСК" за
2014 рiк та основнi напрями його дiяльностi на 2015 рiк. Звiти Наглядової ради та
Ревiзiйної комiсiї та Дирекцiї АТ "УОСК" взято до вiдома, роботу згаданих
органiв визнано задовiльною. Чистий прибуток в розмiрi 493,7 тис грн. залишено
як нерозподiлений прибуток за 2014 рiк. Питання прийняття рiшення про
переобрання Наглядової ради Товариства, розглянути на наступних чергових
Загальних зборах акцiонерiв Товариства.
позачергові
X
27.02.2015
93
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (Протокол №42): 1.
Обрання лiчильної комiсiї Зборiв 2. Затвердження порядку розподiлу прибутку. 3.
Переобрання складу Наглядової ради Товариства. 4. Переобрання Голови та
членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
Перелiк питань порядку денного було запропоновано та затверджено Наглядовою
радою товариства. Iншi особи пропозицiї до перелiку питань порядку денного
зборiв не подавали. Iнiцiатором проведення загальних зборiв була Наглядова
рада. Загальнi збори вiдбулися у визначений термiн за адресою: 01001, м.Київ,
вул. Малопiдвальна, 5. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано
лiчильну комiсiю. З метою збереження позитивного iмiджу страхової компанiї на
ринку страхових послуг, забезпечення виконання зобов'язань за страховими
випадками, щзо матимуть мiсце пiсля закiнчення антитерористичної операцiї на
сходi держави, а також акумуляцiї коштiв для подальшого, поступового
збiльшення Статутного капiталу АТ "УОСК", залишити частину страхового
прибутку в розмiрi 4407,9 тис грн., як нерозподiленого прибутку за 2012 рiк.
Доручено Дирекцiї АТ "УОСК" опрацювати законодавчий порядок збiльшення
Статуного капiталу Товариства з метою його приведення у вiдповiднiсть до вимог

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

чергові

Закону України "Про страхування" та надати пропозицiї Наглядовiй радi
Товариства. Питання прийняття рiшення про переобрання Наглядової ради
Товариства, розглянути на наступних чергових Загальних зборах акцiонерiв
Товариства. До складу Ревiзiйної комiсiї Товариства орано: Шульгу Геннадiя
Вiкторовича, Муригiна Вiктора Петровича, Панасова Олега Антоновича

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
1
17.04.1998

Опис

13.07.1999

Опис

03.07.2000

Опис

05.05.2001

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
№185/98

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 Документар
40
7 000
280 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК "в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№290/1/99

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
100
7 000
700 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№327/1/00

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
100
25 000
2 500 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№190/1/01

Державна комiсiя з

-

Акція проста

Документар

100

35 000

35 000 000

100

Опис

12.06.2002

Опис

26.04.2004

Опис

15.05.2007

Опис

цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№269/1/02

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
100
70 000
7 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№232/1/04

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
100
100 000
10 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.
№617/1/06

Державна комiсiя з
Акція проста Документар
100
130 000
13 000 000
100
цiнних паперiв та
документарн
ні іменні
фондового ринку
а іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй , видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй.
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.

09.07.2010

Опис

№510/1/10

Державна комiсiя з
Акція проста Бездокумент
100
130 000
13 000 000
100
цiнних паперiв та
бездокумента арні іменні
фондового ринку
рна іменна
Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй, видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що засвiдчує випуск простих
iменних акцiй (переоформлено в зв'язку з переведенням акцiй в бездокументарну форму ).
Акцiї АТ "УОСК" в бiржових лiстингах не котуються, на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не обертаються. Цiннi папери товариства до лiстингу
фондових бiрж не включались. Намiру виходу на бiржовi торги немає. Розмiщення цiнних паперiв здiйснювалось на внутрiшньому ринку
закритим способом. Цiннi папери розмiщеннi в повному обсязi. Дострокового погашення цiнних паперiв не вiдбувалось. Мiжнародний
iдентифiкацiйний номер вiдсутнiй.

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
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього

Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 413
15 222
14 468
14 006
49
44
1 769
1 125
127
47
0

0

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

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 413
15 222
14 468
14 006
49
44
1 769
1 125
127
47

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
16 413
15 222
0
0
16 413
15 222
Товариство здiйснює господарську дiяльнiсть на основi права
власностi, на свiй розсуд володiє, користується i розпоряджається
належним йому майном, у тому числi має право надати майно iншим
суб'єктам для використання його на правi власностi, правi
господарського вiдання чи правi оперативного управлiння, або на
основi iнших форм правового режиму майна. Виробничi потужностi -потужностi Товариства, що використовуються в процесi виробництва
продукцiї. Товариство володiє виробничими потужностями, що
значаться на балансi на правах володiння, розпорядження,
користування, без обмеження у термiнах.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку
у тому числі:
0
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
0
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
0
за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):
0
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами) (за кожним видом):

X

Непогашена
частина
боргу (тис.
грн)
0

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток річних)
X

01.01.2015
X

0
0

0
X

31.12.2015
X

X

0

X

X

01.01.2015

0

0

31.12.2015

X

0

X

X

01.01.2015

0

0

31.12.2015

X

0

X

X

01.01.2015
X

0
0

0
X

31.12.2015
X

X

0

X

X

Дата
виникнення

Дата
погашення
X

0
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):
0
Податкові зобов'язання
Фінансова допомога на зворотній
основі
Інші зобов'язання
Усього зобов'язань
Опис

01.01.2015

0

0

31.12.2015

X

0

X

X

01.01.2015

0

X

31.12.2015

X

0

X

X

X

8 750

X

X

X
35 293
X
X
X
44 043
X
X
Зобов'язань за кредитами банкiв, облiгацiями, iпотечними
цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, векселями, iншими
цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними
паперами) i за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi
права, немає.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події
1
27.02.2015
27.02.2015
26.05.2015
23.11.2015

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
27.02.2015
05.03.2015
27.05.2015
23.11.2015

Вид інформації

3
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
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
2013
1
0
2
2014
1
0
3
2015
2
1
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
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

Ні
X
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
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

Ні
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
2
3
5

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 16

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше
(запишіть)
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні) ні
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)
X
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився
зі своїми правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X

строк або не було обрано нового члена
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.05.2011р. (Протокол №38)
у зв'язку з приведенням Статуту Товариства у вiдповiднiсть iз Законом
України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514- VI та
Інше
враховуючи закiнчення строку повноважень Голови та членiв
(запишіть)
Наглядової ради Товариства - обрано новий склад Наглядової ради
Товариства; затверджено Положення про Наглядову раду Товариства.
Обранi члени наглядової ради одразу ознайомилися зi своїми правами та
обов'язками , викладеними у затвердженому Положеннi.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено
ревізійну комісію
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 2
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
так
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
ні
так
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

так

так

ні

ні

ні

так

ні

ні

так

ні

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) так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Ні
X

X
X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернетзагальних
йній базі
ньо в
запит
сторінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
так
так
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
так
так
так
так
так
органів управління

товариства
Статут та внутрішні
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
акціонерного
товариства

так

ні

так

так

ні

ні

ні

так

так

ні

так

так

так

так

ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства 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
(запишіть)

Ні
X

X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X

Інше
(запишіть)
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
Права та обов'язки ревiзiйної комiсiї визначаються законом, iншими
актами законодавства , статутом товариства та Положенням "Про
Ревiзiйну комiсiю Приватного акцiонерного товариства "Українська
Інше
охоронно-страхова компанiя". Останню перевiрку фiнансово(запишіть)
господарської дiяльностi товариства за результатами звiтного
фiнансового року ревiзiйна комiсiя товариства проводила пiдповiдно до
вимог вищезазначених документiв.
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
трьох років
Не визначились
X
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) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 26.04.2013; яким органом управління
прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв товариства (Протокол №40)
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Iнофрмацiю про прийняття товариство Кодексу корпоративного управлiння
розмiщено на сайтi товариства
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:
В товариствi дотримуються вимог Кодексу корпоративного управлiння, вiдхилень протягом
року не виявлено

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Основною метою дiяльностi Компанiї є надання страхових та пов'язаних зi страхуванням послуг
на територiї України. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй, виданих Державною
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Прийнятi на страхування ризики
включають ризики по страхуванню транспорту, вiдповiдальностi перед третiми особами,
медичне та майнове страхування. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є: особисте
страхування; майнове; страхування вiдповiдальностi; перестрахування; фiнансова дiяльнiсть,
пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням
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
Перелiк власникiв iстотної участi:
- код ЄДРПОУ 08596819, Департамент державної служби охорони при МВС України, 01001, м.
Київ, вул. Малопiдвальна, буд. 5, вiдсоток участi у статутному капiталi-40%;
- код ЄДРПОУ 08596920, Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м.
Києвi, 04050, м. Київ, вул. Студентська, буд. 9, вiдсоток участi у статутному капiталi-20%.
Змiни їх складу за 2015рiк 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
У Товариства вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Дирекцiї АТ "УОСК"
внутрiшнiх правил, що призвело б до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам
фiнансових послуг

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 до фiнансової установи було прийнято Нацкомфiнпослуг 57 рiшень про
застосування заходiв впливу та усунення порушень законодавства про фiнансовi послуги,
прийнятих за результатами розгляду справ, розпочатих за зверненнями
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
5 травня 2014 року товариством, на виконання Розпорядження №295 вiд 04.02.2014 року "Про
затвердження Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у
страховика" Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг, було призначено вiдповiдальну особу за практичну реалiзацiю в товариствi
системи управлiння ризиками. 26 червня 2014 року Протоколом №7 Наглядової ради
Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно-страхова компанiя" було
затверджено Систему управлiння ризиками товариства.
Основнi принципи управлiння ризиками:
Цiленаправленiсть - чiтке визначення цiлей управлiння ризиками, взаємопов'язане з
визначеними цiлями Товариства. Стратегiя управлiння ризиками стала складовою стратегiї
управлiння Товариства.
Комплекснiсть - оцiнка i управлiння системою ризикiв здiйснюється з врахуванням виявленого
взаємозв'язку окремих i iнтегрованих ризикiв (здiйснюється розширений комплексний ризикменеджмент).
Системнiсть - управлiння ризиками координується Генеральним директором i здiйснюється
вiдповiдальним працiвником Страховика, що виконує функцiї оцiнки ризикiв.
Непереривнiсть - управлiння ризиками є непереривним i здiйснюється на всiх рiвнях управлiння
Товариства, повинно бути об'єктивним та незалежним вiд бажання менеджерiв.
АТ "УОСК" у щоденнiй дiяльностi застосовує наступнi методи нейтралiзацiї ризикiв:
- уникнення ризику;
- лiмiтування;
- самострахування;
- диверсифiкацiя;
- перестрахування
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
З 25.03.2015 по 10.04.2015 року внутрiшнiм аудитором здiйснено перевiрку операцiйної та
фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.
Перевiрено наступнi питання:
- органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi оформлення
страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку оприбуткування
страхових платежiв тощо;
- органiзацiя спiвпрацi та розрахункiв iз страховими посередниками;
- дотримання вимог Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом або фiнансуванню тероризму";
- органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та
якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими операцiями та

використання коштiв Товариства тощо;
- стан облiку, використання та списання бланкiв суворої звiтностi (страхових полiсiв);
- стан використання службового автотранспорту;
- та iншi питання.
Дiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства базується на принципах
чесностi, об'єктивностi, конфiденцiйностi, професiйної компетентностi.
Результатом дiяльностi служби внутрiшнього аудиту (контролю) є об'єктивна та незалежна
оцiнка з питань, що вiдносяться до компетенцiї внутрiшнього аудиту, викладення у виглядi
звiтiв, актiв перевiрок зокрема:
- щодо ефективностi корпоративного управлiння, управлiння ризиками, iнформацiйного
забезпечення, системи внутрiшнього контролю;
- щодо збереження лiквiдностi майна та iнших активiв;
- щодо ефективностi дiяльностi товариства;
- щодо пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi;
- щодо фактiв порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської
дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
- щодо стану дiлової репутацiї Товариства тощо.
У своїй роботi служба внутрiшнього аудиту (контролю) керується чинним законодавством
України, Статутом Товариства, рiшеннями Наглядової Ради та Дирекцiї Товариства,
Положенням, iншими регулятивними актами Товариства, стандартами професiйної дiяльностi
Iнституту внутрiшнiх аудиторiв, iншими нормативними та регулювальними актами
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
У 2015 роцi не було вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір
У 2015 роцi не було вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр
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
У Товариства вiдсутнi операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промисловофiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом 2015 року
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок для Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання в сферi
ринкiв фiнансових послуг, пiдготовлений згiдно Розпорядження вiд 20.11.2012 р.
№ 2316
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)
Код ЄДРПОУ 23285643, Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"БIнА", 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12, дiє на пiдставi:

- Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0960, видане
Аудиторською палатою України (далi - АПУ) 26.01.2001 р. (Свiдоцтво чинне до 26.11.2020 р.);
- Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, № 0082 вiд 24.10.2013 р., чинне до 26.11.2020 р.
- Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 26.04.2012 р.
№ 249/5 про те, що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи
контролю якостi аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм
професiйної етики аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську
дiяльнiсть.
- Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1000 вiд 26.01.2001 р.,
видане за рiшенням Аудиторської палати України №98.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 13 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
Аудиторськi послуги емiтенту Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська
фiрма "БIнА" надаються протягом 2015 року.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Аудиторськi послуги iншими компанiями страховику протягом звiтного року не
надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора немає
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років
Протягом 2011 та 2012 рокiв аудиторськi послуги фiнансовiй установi надавало ТОВ "Ем
Джi Ай Консалтинг", 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 3. Свiдоцтво про включення
до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №4475, видане за рiшенням Аудиторської палати
України №239/3 вiд 29.09.2011 року. ТОВ "Ем Джi Ай Консалтинг" є афiльованим
пiдприємством аудиторської компанiї ТОВ "Консалтiнг ЛТД."Протягом 2013 та 2014 рокiв
аудиторськi послуги фiнансовiй установi надавала Аудиторська фiрма Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Консалтiнг ЛТД", 01011, м. Київ, вул. Гусовського, 11/11, офiс 1, дiє на
пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1000 вiд
26.01.2001р., видане за рiшенням Аудиторської палати України №98.Протягом 2015 року
аудиторськi послуги фiнансовiй установi надавало Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "БIнА", 02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12, дiє на пiдставi:Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 0960, видане
Аудиторською палатою України (далi - АПУ) 26.01.2001 р. (Свiдоцтво чинне до 26.11.2020 р.);Свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, № 0082 вiд 24.10.2013 р., чинне до 26.11.2020 р.- Свiдоцтва про
вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане рiшенням АПУ вiд 26.04.2012 р. № 249/5 про те,
що суб'єкт аудиторської дiяльностi пройшов зовнiшню перевiрку системи контролю якостi
аудиторських послуг, створеної вiдповiдно до стандартiв аудиту, норм професiйної етики
аудиторiв та законодавчих i нормативних вимог, що регулюють аудиторську дiяльнiсть. Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1000 вiд 26.01.2001 р.,
видане за рiшенням Аудиторської палати України №98.
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
Стягнення до аудитора Аудиторською палатою України не застосовувались. Фактiв
подання недостовiрної звiтностi Компанiї, що пiдтверджена аудиторським висновком, не
виявленi
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
Розгляд скарг в АТ "УОСК " здiйснюється у вiдповiдностi до Закону України "Про захист
прав споживачiв" вiд 12.05.1991 року № 1023-XII у редакцiї Закону України вiд 01.12.2005
року № 3161-IV; Цивiльного кодексу, Господарського кодексу, iнших актiв законодавства, якi
мiстять положення, що стосуються захисту прав споживачiв.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Генеральний директор - Парфенюк Сергiй Сергiйович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Стосовно надання фiнансових послуг на адресу Компанiї протягом звiтного року
отримано 566 скарг, заявники проiнформованi щодо результатiв розгляду
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
За звiтний перiод до суду звернулося 357 осiб з позовами стосовно надання фiнансових
послуг Компанiєю. Результати розгляду позовiв: частково задоволенi, у задоволеннi позовiв
вiдмовлено у повному обсязi або частково

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Аудиторська фiрма "БIнА"
23285643
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02068 Київ, вул. Ахматової,13,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
кв.12
аудитора
0960, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 331, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000331, дата видачі
28.12.2015, строк дії 26.11.2020
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2015
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
Товариство з обмеженою
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
вiдповiдальнiстю
аудитора - фізичної особи - підприємця)
"Аудиторська фiрма "БIнА"
23285643
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
02068 Київ, вул. Ахматової,13,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
кв.12
аудитора
0960, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 331, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000331, дата видачі
28.12.2015, строк дії 26.11.2020
реєстру аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
Текст аудиторського висновку (звіту)

Аудиторський висновок (Звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно - страхова
компанiя" станом на 31.12.2015 року
Нацiональнiй
комiсiї з цiнних паперiв
та фондового ринку
Власникам
цiнних паперiв
Приватного
акцiонерного товариства
"Українська
охоронно - страхова компанiя"

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного
товариства "Українська охоронно - страхова компанiя" (далi - Товариство), що
додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2015 року та
вiдповiдних звiтiв про фiнансовi результати, рух грошових коштiв та власний
капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою, а також iнформацiї про суттєвi
аспекти облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї, сформованої
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ).
Фiнансову звiтнiсть було складено управлiнським персоналом iз
використанням описаної у Примiтках до фiнансової звiтностi (далi - Примiтки)
концептуальної основи спецiального призначення, що ?рунтується на
застосуваннi вимог МСФЗ.
Аудит фiнансової звiтностi здiйснено вiдповiдно до вимог Законiв України
"Про акцiонернi товариства", "Про цiннi папери i фондовий ринок", "Про
аудиторську дiяльнiсть", "Про страхування", Мiжнародних стандартiв контролю
якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi МСА), зокрема МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо
фiнансової звiтностi", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", МСА
705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706
"Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного
аудитора".
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання
фiнансової звiтностi згiдно з вищезазначеною концептуальною основою
спецiального призначення, описаною в Примiтках. Управлiнський персонал
також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає
потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудиторiв
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової
звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас
дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих

викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у попереднiй фiнансовiй
звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудиторiв, включаючи оцiнку
ризикiв суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок
шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають
заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального
подання попередньої фiнансової звiтностi.
Пiдстава для висловлення умовно - позитивної думки
Згiдно вимог МСА умовно-позитивний висновок видається у випадках,
коли аудитор не в змозi надати беззастережний висновок, оскiльки iснують певнi
обмеження. Основною причиною для висловлення умовно - позитивної думки
щодо фiнансової звiтностi Товариства є той факт, що мають мiсце невиконанi
зобов'язання щодо виплати страхових вiдшкодувань з простроченим термiном
виконання у сумi 14531,7 тис.грн.,
що становить 14,42 % вiд валюти балансу.
Висловлення думки
За винятком можливого впливу питань, про якi йдеться у попередньому
параграфi, проведена аудиторська перевiрка забезпечує розумну основу для
формування висновку, що фiнансовий звiт Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно - страхова компанiя" за наслiдками роботи у 2015 роцi
пiдготовлений на концептуальнiй основi мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi, справедливо та достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає
iнформацiю згiдно з визначеною концептуальною основною фiнансової
звiтностi.
На думку аудиторiв, отриманi аудиторськi докази є достатньою та
вiдповiдною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки
про вiдповiднiсть складеної фiнансової звiтностi за 2015 р. дiйсному
фiнансовому стану результатiв дiяльностi Приватного акцiонерного товариства
"Українська охоронно - страхова компанiя".

Пояснювальна частина

Основнi вiдомостi про Товариство
Повна назва
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно страхова компанiя"
Код за ЄДРПОУ 23734213
Мiсцезнаходження
03056, м. Київ, вулиця Борщагiвська, будинок 145
Дата державної реєстрацiї
15.02.1996 р.
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї
25.05.2011 р. №1 074 120 0000
003969
Види
дiяльностi за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
Середня чисельнiсть працiвникiв 57
Наявнiсть вiдокремле-них пiдроздiлiв, фiлiй
Вiдокремлених пiдроздiлiв не
має
Реєстрацiя фiнансової установи - Свiдоцтво серiї СТ № 263 про
реєстрацiю фiнансової установи переоформлено вiдповiдно до Розпорядження
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 25
березня 2011 р., реєстрацiйний номер - 11100976.
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi безстрокових лiцензiй,
виданих Нацкомфiнпослуг:
Назва лiцензiї
Реквiзити лiцензiї, (номер, дата
видачi, найменування державного органу що її видав)
1
2
Добровiльне страхування, iнше нiж страхування життя
Страхування вiд нещасних випадкiв
- АВ 584700; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування здоров'я на випадок хвороби - АВ 584693; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування залiзничного транспорта - АВ 584691; 14.07.2011 Державна комiсiя
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) -АВ 584699; 14.07.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
-АВ 584685; 14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ- АВ 584689;
14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного
транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту),
вантажiв та багажу (вантажобагажу). -АВ 584695; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть Перевiзника)-АВ 584688; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть Перевiзника)).- АВ 584702; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi Позичальника за
непогашення кредиту) - АВ 584694; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування фiнансових ризикiв - АВ 584703; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй - АВ 584690;
14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування медичних витрат АВ 584698; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) - АВ 584696;
14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Обов'язкове страхування, iнше нiж страхування життя
Медичне страхування - АВ 584697; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Особисте страхування нещасних випадкiв на транспортi
АВ 584701;
14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв - АВ 584887; 01.09.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду,
яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту - АВ 584705; 14.07.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку
може бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки,
включаючи пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть
на яких може призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного
характеру - АВ 584704; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на
випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв
- АВ 584687; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у
власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути
заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи
використання цiєї зброї - АВ 584692; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування - АВ 594194; 21.12.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування об`єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), яка є
власнiстю України, щодо ризикiв, пов`язаних з пiдготовкою до запуску
космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному
просторi
- АЕ 198936; 23.07.2013 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Звiтний перiод: з 01.01.2015 р. до 31.12.2015 р.
На протязi перiоду, що пiдлягав перевiрцi, вiдповiдальними особами за
органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв
здiйснення всiх господарських операцiй у первинних документах, збереження
оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встановленого термiну,
вiдповiдно до законодавства та установчих документiв, були:
- Салiй Алла Василiвна, призначена Генеральним директором Товариства
18.11.2013 р. протоколом № 16 Наглядової ради Товариства, припинення
повноважень згiдно Протоколу Наглядової ради Товариства № 7 вiд 04.03.2015
р.;
- Парфенюк Сергiй Сергiйович, призначений Генеральним директором
Товариства згiдно Протоколу Наглядової ради Товариства № 7 вiд 04.03.2015
р. до теперiшнього часу;
- Польова Олександра Борисiвна, призначена т.в.о. головного бухгалтера
згiдно наказу вiд 18.11.2013 р. № 64-к, припинення повноважень згiдно наказу
вiд 23.11.2015 р. № 37-к;

- Демко Галина Василiвна, призначена головним бухгалтером згiдно наказу
вiд 23.11.2015 р. № 36-к до теперiшнього часу.
Перевiрка проведена на пiдставi наданих установчих, реєстрацiйних та iнших
документiв, що засвiдчують правовий статус Товариства, внутрiшнiх
нормативних розпорядницьких документiв, договiрної, облiкової та iншої
документацiї, що характеризує фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Для здiйснення аудиторської перевiрки були використанi наступнi документи:
- статутнi документи;
- господарськi угоди, договори та контракти;
- бухгалтерськi регiстри аналiтичного та синтетичного облiку;
- баланс (звiт про фiнансовий стан) (форма № 1) станом на 31.12.2015 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (форма № 2) за 2015
рiк;
- звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) (форма № 3) за 2015 рiк;
- звiт про власний капiтал (форма № 4) за 2015 рiк;
- примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк;
- iншi документи на вимогу аудиторiв.
Здiйснивши вiдповiднi аудиторськi дiї щодо вивчення цих документiв,
зазначається, що бухгалтерський облiк господарської дiяльностi Товариства
здiйснювався бухгалтерiєю з дотриманням єдиних методологiчних принципiв
ведення бухгалтерського облiку, передбачених Законом України "Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 р. № 996 ХIV, iз змiнами та доповненнями, МСБО, на основi застосування
бухгалтерського програмного забезпечення "1-С: Пiдприємство. Версiя 7.7".
Крiм того, з метою достовiрного вiдображення показникiв, що лягли в
основу складеної за МСФЗ фiнансової звiтностi, у вiдповiдностi з вимогами
Iнструкцiї, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 02.09.2014 р.
№ 879, Товариством, згiдно наказу вiд № 35 вiд 26.11.2015 р. проведено рiчну
iнвентаризацiю основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних
цiнностей, грошових коштiв, документiв i розрахункiв.
Iстотнi положення облiкової полiтики
З моменту використання МСФЗ, Товариством застосовується
облiкова полiтика, що базується на таких Мiжнародних стандартах
бухгалтерського облiку (далi - МСБО): МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi";
МСБО 2 "Запаси"; МСБО 4 "Страховi контракти"; МСБО 8 "Облiковi полiтики,
змiни в облiкових оцiнках та помилки"; МСБО 12 "Податок на прибуток";
МСБО 16 "Основнi засоби"; МСБО 18 "Дохiд"; МСБО 19 "Виплати
працiвникам"; МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв";
МСБО 24
"Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони"; МСБО 33 "Прибуток на акцiю";

МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"; МСБО 37 "Забезпечення, умовнi
зобов'язання та умовнi активи"; МСБО 38 "Нематерiальнi активи"; МСБО 39
"Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Основнi положення облiкової полiтики Товариства, що стосуються ведення
страхової дiяльностi, наступнi:
- нарахованi страховi премiї включають страховi премiї за договорами
страхування, укладеними в поточному роцi, незалежно вiд того, чи мають вони
вiдношення в цiлому або частково до подальшого облiкового перiоду. Пiсля
вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент початку дiї
страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за договором;
- Товариство за всiма укладеними договорами залишало за собою
вiдповiдальнiсть за кожним об'єктом страхування у межах лiмiту
вiдповiдальностi. По об'єктах, вартiсть яких перевищує лiмiт вiдповiдальностi,
здiйснювались операцiї перестрахування.
- Товариством прийнято рiшення запровадити розрахунок формування
резерву незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж страхування
життя, застосовуючи метод 1/24 "паушальний", що встановлюється залежно вiд
часток надходжень сум страхових платежiв, з вiдповiдних видiв страхування у
кожному мiсяцi з попереднiх дев'яти мiсяцiв, та не можуть бути меншими за 80
вiдсоткiв загальної суми надходжень, а за договорами обов'язкового страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземних траспортних засобiв запровадити
формування незароблених премiй за методом 1/365 - "pro rata temporis"
визначати на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових
премiй за кожним договором, що не може бути меншою
80 вiдсоткiв
суми надходжень страхового платежу.
Розкриття iнформацiї щодо активiв i зобов'язань Товариства
З метою розкриття iнформацiї щодо активiв i зобов'язань Товариства,
аудиторами здiйснено деталiзацiю основних статей балансу (звiту про
фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року.
Активи Товариства
Необоротнi активи:
Нематерiальнi активи - 433 тис.грн.
Облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до МСБО 38
"Нематерiальнi активи".
Основнi засоби - 15222 тис.грн. Класифiкацiя, оцiнка, вибуття, амортизацiя
основних засобiв вiдбувається у вiдповiдностi до вимог МСБО № 16 "Основнi
засоби" та вiдповiдає встановленiй облiковiй полiтицi Товариства. Обмежень на
використання майна Товариства немає.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2015 р. рахуються
у сумi 6284 тис.грн., з яких 5476 тис.грн. - облiковуються за методом участi в
капiталi iнших пiдприємств, 808 тис.грн. - iншi фiнансовi iнвестицiї. Сума
фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за методом участi в капiталi iнших
пiдприємств, складається iз внеску Товариства до статутного капiталу ТзДВ
"Страхова компанiя "Охорона-життя".
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 6983 тис.грн. Сума складається iз розрахункiв з централiзованими страховими
резервами Товариства з Моторно-транспортним страховим Бюро України.
Оборотнi активи:
Запаси (Виробничi запаси) - 166 тис.грн. В складi виробничих
запасiв врахована вартiсть запчастин, палива та iнших матерiалiв. Облiк запасiв
ведеться вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
становить 48 821 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом - 978
тис.грн.,
з яких податок на прибуток - 975 тис.грн.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 2479 тис.грн.
Грошi та їх еквiваленти 14 896 тис.грн., а саме:
залишок грошових коштiв на поточних рахунках: 3 896 тис.грн;
залишок грошових коштiв на депозитних рахунках: 11000 тис.грн.;
залишок готiвки в касi: 0 тис.грн.
Кредитний рейтинг банкiвських установ, в яких розмiщенi кошти на поточних
та депозитних рахунках, вiдповiдають iнвестицiйному рiвню за нацiональною
шкалою, визначеною законодавством України.
Рейтинговi оцiнки банкiв наведенi аудиторами на пiдставi iнформацiї, яка
розмiщена на сайтi рейтингових агентств "Кредит-рейтинг" (http//www.creditrating.com.ua), НРА "Рюрiк" (http://www.rurik.com.ua/), "Експерт-Рейтинг"
(http://www.expert-rating.com/), Fitch Rating (http://www. fitchrating.com.ua/),
http://www. ibi.com.ua/), Moody's Investors Service (http://www. moodys.com.ua/).
Частка перестраховика у страхових резервах (резерв незароблених
премiй) - 4480 тис.грн. Частка перестраховика у резервах незароблених премiй
розраховується у вiдповiдностi до ст. 31 Закону України "Про страхування"
(вказанi показники тотожнi аналогiчним даним, вiдображених Товариством у
Звiтних даних страховика, складених згiдно Розпорядження ДКРРФП вiд
03.02.2004 р. № 39).
Зобов'язання Товариства
Довгостроковi зобов'язання i забезпечення:
Довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 105 тис.грн. - сума
сформованого резерву виплат працiвникам (вiдпусток).

Поточнi зобов'язання i забезпечення:
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
- довгостроковими зобов'язаннями - 8750 тис.грн
- товари, роботи, послуги - 12 136 тис.грн
- розрахунками з бюджетом - 18 тис. грн.;
- розрахунки зi страхування - 57 тис.грн.;
- розрахунками з оплати працi - 137 тис.грн.
- за страховою дiяльнiстю - 22 945 тис.грн.
Кредиторська заборгованiсть облiковуються вiдповiдно до вимог МСБО
39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Власний капiтал
Загальна сума власного капiталу Товариства станом на 31.12.2015 р. становить
40 306 тис.грн.
Сума сформованого статутного капiталу становить 13000 тис.грн. i
роздiлена на 130 000 (Сто тридцять тисяч) штук простих iменних акцiй,
номiнальною вартiстю 100 (Сто) гривень кожна. Реєстрацiю випуску акцiй
засвiдчила Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Свiдоцтвом реєстрацiйний № 510/1/10 вiд 09 липня 2010 р. На протязi звiтного перiоду
розмiр зареєстрованого (пайового) капiталу Товариства був незмiнним.
Власниками акцiй Товариства є:
- Департамент державної служби охорони при МВС України;
- Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києвi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Київськiй
областi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в АР Крим
(згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв рахується в складi акцiонерiв);
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Вiнницькiй
областi(згiдно Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв рахується в складi
акцiонерiв);
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Волинськiй областi;
- Управлiння державної служби охорони при УМВС України у
Днiпропетровськiй областi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Донецькiй
областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй областi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України у Запорiзькiй
областi;

- Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України у Львiвськiй
областi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Одеськiй
областi;
- Управлiння державної служби охорони при УМВС України в Полтавськiй
областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Сумськiй областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Тернопiльськiй
областi;
- Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Харкiвськiй
областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Херсонськiй областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Черкаськiй областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiгiвськiй областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiвецькiй областi;
- Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополi (згiдно
Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв рахується в складi акцiонерiв).
Капiтал у дооцiнках - 15406 тис.грн.
Резервний капiтал - 2522 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток Товариства станом на 31.12.2015 р. склав
7597 тис.грн., в тому числi чистий фiнансовий результат за наслiдками
дiяльностi Товариства у 2015 р. - прибуток 137 тис.грн.
Iншi резерви - 1781 тис.грн.
Структура та призначення власного капiталу визначенi Товариства об'єктивно та
адекватно. Змiст i форма звiту про власний капiтал за 2015 р. вiдповiдають
вимогам
МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi".
Валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. становить 100742 тис.грн.
(Сто мiльйонiв сiмсот сорок двi тисячi грн.).

Iдентифiкацiя та оцiнка Аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової
звiтностi внаслiдок шахрайства

Аудитори вважають, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази
для висловлення аудиторської думки, а чинники, якi могли б суттєво вплинути
на ступiнь ризикiв при висловленнi аудиторської думки щодо достовiрностi
фiнансових звiтiв, враховуючи що Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю
наявних активiв, незначнi. При цьому Аудитори зазначають, що пiд час
виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання
розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його
внутрiшнiй контроль, як цього вимагають МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора,
що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi" та
МСА
315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння
суб'єкта господарювання i його середовища", аудитори виконали процедури,
необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час
iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства i
констатують - доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi
Товариства в наслiдок шахрайства не отримано.
Можливiсть (спроможнiсть) Товариством безперервно здiйснювати свою
дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв
Аудитори зазначають, що до уваги аудиторiв не потрапили жоднi значнi подiї,
якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства продовжувати свою безперервну
дiяльнiсть протягом найближчих 12 мiсяцiв.
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення
у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан
Товариства
Iнформацiя про наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли
вiдображення у фiнансовiй звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на
фiнансовий стан Товариства, вiдсутня.

Iнформацiя про вартiсть чистих активiв Товариства
На пiдставi даних балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. аудиторами
розраховано вартiсть чистих активiв на предмет порiвняння їх суми iз заявленим
статутними документами розмiром статутного капiталу, що передбачено п. 3 ст.
155 Цивiльного кодексу України: "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного
наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства
виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити
про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до

статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає
меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом,
товариство пiдлягає лiквiдацiї".

Розрахунок вартостi чистих активiв
Приватного акцiонерного товариства "Українська охоронно - страхова
компанiя"
станом на 31.12.2015 р.
№п/п
Змiст Рядок
Балансу
Сума
(тис. грн.)
1
Склад активiв, якi приймаються до розрахунку
1.1

Необоротнi активи
Нематерiальнi активи 1000 433
Основнi засоби 1010 15222
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї:
Якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств
iншi фiнансовi iнвестицiї
1030
1035
5476
808
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах
1065
6983
Всього:
28922
1.2

Оборотнi активи:
Запаси (Виробничi запаси) 1100 166
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги
1125 48821

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 1135 978
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 1155 2479
Грошi та їх еквiваленти 1165 14896
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4480
Всього:
71820
Разом активи
100742
2
Зобов'язання, що приймаються до розрахунку
2.1

Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
Довгостроковi забезпечення 1520 105
Страховi резерви 1530 16288
Всього
16393
2.2

Поточнi зобов'язання i забезпечення
Поточна кредиторська заборгованiсть за:
-довгостроковими зобов'язаннями 1610 8750
- товари, роботи, послуги
1615 12136
- розрахунками з бюджетом 1620 18
- розрахунками зi страхування
1625 57
- розрахунками з оплати працi
1630 137
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
22945
Всього:
44043
Разом пасиви (зобов'язання) 60436

1650

Вартiсть чистих активiв Товариства становить 40306 тис.грн.
(100742 60436). При порiвняннi вартостi нетто-активiв iз розмiром
статутного капiталу (зареєстрованого (пайового) капiталу) встановлено, що
вартiсть нетто-активiв бiльша вiд розмiру статутного капiталу на 27306 тис.грн.
(40306 - 13000). На пiдставi наведених розрахункiв аудитори зазначають:
вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд розмiру статутного капiталу,
тобто Товариством дотриманi вимоги ст. 155 Цивiльного кодексу України.

Вчинення значних правочинiв
Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством
власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть
майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв
вартостi активiв пiдприємства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi.
Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2015 р. складає 100742 тис. грн.,

таким чином, сума мiнiмального правочину становить 10074 тис.грн. На протязi
звiтного перiоду був вчинений один значний правочин, який перевищує
вищезазначений розмiр мiнiмального правочину.
Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння вимогам Закону України "Про
акцiонернi товариства"
Формування складу органiв корпоративного управлiння здiйснюється вiдповiдно
Статуту Товариства, затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв
(Протокол
№ 38 вiд 20.05.2011 р.) та зареєстрованого в Шевченкiвськiй
районнiй у мiстi Києвi державнiй адмiнiстрацiї 25.05.2011 р.
Протягом звiтного перiоду в Товариствi працювали наступнi органи управлiння:
- Загальнi збори акцiонерiв - вищий орган Товариства, мають приймати рiшення
з будь-яких питань дiяльностi;
- Наглядова рада - здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу - Дирекцiя;
- Дирекцiя - виконавчий орган Товариства, здiйснює управлiння
поточною дiяльнiстю. Члени Дирекцiї та Генеральний директор обираються
рiшенням Наглядової ради;
- Ревiзiйна комiсiя - здiйснює контроль фiнансово-господарської
дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.
На протязi звiтного перiоду змiни у складi Наглядової ради не
вiдбувалися.
На протязi 2015 року у складi Ревiзiйної комiсiї вiдбувалися наступнi змiни:
згiдно Протоколу Загальних зборiв АТ "УОСК" №42 вiд 27.02.2015 року до
складу Ревiзiйної комiсiї АТ "УОСК" обрано: Шульгу Геннадiя Вiкторовича,
Муригiна Вiктора Петровича, Панасова Олега Антоновича.
На протязi 2015 року у складi Дирекцiї вiдбувалися наступнi змiни:
згiдно Протоколу засiдання Наглядової ради АТ "УОСК" №7 вiд
04.03.2015 року достроково припинено повноваження Генерального директора
АТ "УОСК" Салiй Алли Василiвни та обрано Генеральним директором АТ
"УОСК" Парфенюка Сергiя Сергiйовича;
Член Дирекцiї - Заступник Генерального директора зi спецiальних проектiв
Лазарєва Альона Сергiївна звiльнена за власним бажанням з 26 травня 2015 року
(згiдно Наказу №11-к вiд 25.05.2015 року)
Протягом 2015 року вiдбулись 1 позачерговi та 1 черговi загальнi збори
акцiонерiв АТ "УОСК".
Позачерговi загальнi збори акцiонерiв АТ "УОСК" вiдбулись 27 лютого 2015
року (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв АТ "УОСК" №42 вiд 27.02.2015 р.)
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений вимогами
ст. 32 Закону України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня, наступного за
звiтним роком. 24 квiтня 2015 року вiдбулися черговi загальнi збори акцiонерiв

за наслiдками дiяльностi Товариства у 2014 роцi. (Протокол Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "УОСК" №43 вiд 24.04.2015 р.)
Показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi, що
характеризують фiнансовий стан Товариства
Показник Нормативне значення Станом на 31.12.2014 р. Станом на
31.12.2015р.
1. Аналiз лiквiдностi пiдприємства
1.1. Коефiцiєнт покриття
> 1 2,09 1,63
1.2. Коефiцiєнт швидкої лiквiдностi 0,6 - 0,8
2,08 1,62
1.3. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi > 0
збiльшення
0,71
0,34
1.4. Чистий обiговий капiтал (тис.грн.) > 0
збiльшення
45132
27777
2. Аналiз платоспроможностi (фiнансової стiйкостi)
2.1. Коефiцiєнт платоспроможностi (автономiї) > 0,5 0,34 0,40
2.2. Коефiцiєнт фiнансування < 1
зменшення
1,92
1,50
2.3. Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними засобами > 0,1
3,09
2,63
2.4. Коефiцiєнт маневреностi власного капiталу > 0
збiльшення
1,10
0,70
3. Аналiз рентабельностi пiдприємства
3.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв > 0
збiльшення
0,004
0,001
3.2. Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
>0
збiльшення
0,01
0,003
3.3. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi > 0

збiльшення
0,01
0,08
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) станом на 31.12.2015 р. склав 1,63
(на 31.12.2014 р. - 2,09). Цей коефiцiєнт розраховується як вiдношення
оборотних активiв до поточних зобов'язань Товариства, якi можуть бути
використанi для погашення його поточних зобов'язань i свiдчить, що на одну
гривню поточних зобов'язань припадає 1,63 грн. поточних активiв
(теоретичне значення - бiльше 1). Майже аналогiчнi показники має коефiцiєнт
швидкої лiквiдностi, який розраховується як вiдношення найбiльш лiквiдних
оборотних засобiв (грошових коштiв та їх еквiвалентiв та дебiторської
заборгованостi) до поточних зобов'язань i вiдображає платiжнi можливостi
Товариства щодо сплати поточних зобов'язань за умови своєчасного проведення
розрахункiв з дебiторами.
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi обчислюється як вiдношення грошових
коштiв та їхнiх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних
зобов'язань та показує, яка частина боргiв Товариства може бути сплачена
негайно. Станом на 31.12.2015 р. коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi склав 0,34
(теоретичне значення - > 0 збiльшення).
Чистий оборотний капiтал, який станом на 31.12.2015 р. має позитивне, як i у
минулому роцi, значення (27777 тис.грн. на 31.12.2015 р. проти 45132 тис.грн.
на 31.12.2014 р.), розраховується як рiзниця мiж оборотними активами
Товариства та його поточними зобов'язаннями i забезпеченнями. Його показник
свiдчить про спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання.
Коефiцiєнт платоспроможностi (фiнансової стiйкостi) станом на 31.12.2015 р.
склав 0,40 (теоретичне значення - бiльше 0,5), розраховується як вiдношення
власного капiталу Товариства до пiдсумку балансу i показує питому вагу
власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть.
Коефiцiєнт фiнансування (структури капiталу) станом на 31.12.2015 р. склав
1,50, на 31.12.2014 р. - 1,92 (теоретичне значення - < 1 зменшення). Коефiцiєнт
розраховується як спiввiдношення залучених та власних засобiв i характеризує
залежнiсть Товариства вiд залучених коштiв.
В цiлому, показники лiквiдностi, платоспроможностi та рентабельностi свiдчать
про вiдносне погiршення фiнансовий стану Товариства. Разом з тим, на думку
аудиторiв, Товариство в станi своєчасно розраховуватися з контрагентами по
всiх зобов'язаннях.
Iншi елементи
Вiдомостi про аудиторiв

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "БIнА",
код ЄДРПОУ 23285643
Номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та
аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України № 0960, видано згiдно
рiшення АПУ вiд 26.01.2001 р., термiн дiї Свiдоцтва - до 26.11.2020 р.
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв,
виданого НКЦПФР
Реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 331
Серiя та номер Свiдоцтва: П № 000331
Строк дiї Свiдоцтва: з 30.07.2013 р. до 26.11.2020 р.
Прiзвища, iмена, по батьковi аудиторiв, якi проводили аудит, номери, серiї, дати
видачi сертифiкатiв АПУ
Ватаманюк Марiя Михайлiвна - сертифiкат
аудитора серiї А № 000873 вiд 28.03.1996 р., термiн чинностi до 26.05.2020 р.;
- Мялковський Андрiй Андрiйович - сертифiкат аудитора серiї А № 005735 вiд
29.04.2004 р., термiн чинностi до 29.04.2019 р.
Мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсцерозташування
02068, м. Київ, вул. Ахматової, 13, оф. 12
03150, вул. В. Василькiвська, буд. 66 "Б", оф.28
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту 17.02.2016 р.; № 17/02
Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту 17.02.2016 р. - 07.04.2016
р.
Дата Аудиторського висновку (звiту незалежного аудитора) щодо фiнансової
звiтностi 07.04.2016 р.
Директор
ТОВ АФ "БIнА"
Ватаманюк
Аудитор
Мялковський

М.М.

А.А.

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська охоронно-страхова компанiя"
м.Київ, Солом'янський р-н

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

23734213

Територія
за КОАТУУ
Організаційноправова форма
за КОПФГ
господарювання
Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної
за КВЕД
життя
діяльності
Середня кількість працівників: 57
Адреса, телефон: 03056 мiсто Київ, вулиця Борщагiвська, 145, 044-457-80-80
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

8038900000

65.12

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

Актив

Код
рядка

1

2

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
Усього за розділом I

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

3 814
6 269
( 2 455 )
0
16 413
24 057
( 7 644 )
0
0
(0)
0
0
(0)

433
3 258
( 2 825 )
0
15 222
24 049
( 8 827 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

5 476

5 476

1035
1040
1045
1050
1060

65
0
0
0
0

808
0
0
0
0

1065

7 260

6 983

1090
1095

0
33 028

0
28 922

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

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

260
260
0
0
0
0
0
0

166
166
0
0
0
0
0
0

1125

45 746

48 821

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

0
607
605
0
0
1 119
0
29 430
3
29 427
0
9 303

0
978
975
0
0
2 479
0
14 896
0
14 896
0
4 480

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
9 303
0
0
86 465

0
0
4 480
0
0
71 820

1200

0

0

1300

119 493

100 742
На кінець
звітного
періоду
4
13 000
0
15 406
1 781
0
0
2 522
7 597
(0)
(0)
0
40 306

Пасив

Код
рядка

1

2

На початок
звітного
періоду
3

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

13 000
0
15 406
2 550
0
0
2 522
7 376
(0)
(0)
0
40 854

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
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
Керівник

Парфенюк С.С.

Головний бухгалтер

Демко Г.В.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
177
177
0
0
37 129

0
0
0
0
105
105
0
0
16 288

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
6 003
31 126
0
0
0
0
37 306

0
2 990
13 298
0
0
0
0
16 393

1600
1605

0
0

0
0

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

0
24 250
18
0
50
115
0
0
0
16 900
0
0
0
0
41 333

8 750
12 136
18
0
57
137
0
0
0
22 945
0
0
0
0
44 043

1700

0

0

1800
1900

0
119 493

0
100 742

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська охоронно-страхова компанiя"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

23734213

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
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

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

2000

0

0

2010
2011
2012
2013

46 669
49 178
( 15 514 )
-17 828

83 640
113 833
( 31 830 )
-6 902

2014

-4 823

-5 265

2050
2070

(0)
( 30 026 )

(0)
( 34 864 )

2090

16 643

48 776

2095

(0)

(0)

2105

0

0

2110
2111
2112
2120

3 012
3 012
0
1 481

-476
-476
0
1 264

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 13 221 )
( 1 812 )
( 589 )

( 13 567 )
( 3 642 )
( 10 122 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

5 514

22 233

2195
2200
2220

(0)
0
909

(0)
0
602

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

2240
2241
2250
2255
2270
2275

16 500
0
(0)
(0)
( 21 055 )
0

23 742
0
(0)
(0)
( 43 468 )
0

2290

1 868

3 109

2295
2300

(0)
-1 731

(0)
-2 615

2305

0

0

2350

137

494

2355

(0)

(0)

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
1 501
0
0

0

0

84
84

0
1 501

(0)

(0)

84
221

1 501
1 995

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
483
Витрати на оплату праці
2505
2 985
Відрахування на соціальні заходи
2510
1 095
Амортизація
2515
1 622
Інші операційні витрати
2520
39 463
Разом
2550
45 648
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
0
0
0.000000

За аналогічний
період
попереднього
року
4
1 651
3 084
1 095
2 113
54 252
62 195
За аналогічний
період
попереднього
року
4
0
0
0.000000

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

Парфенюк С.С.

Головний бухгалтер

Демко Г.В.

2615

0.000000

0.000000

2650

0.00

0.00

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство
"Українська охоронно-страхова компанiя"

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

23734213

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:
фінансових інвестицій

Код
рядка
2

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

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
929

0
0
0
0
0
0
684

3025

3

5

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
203
0
44 919
0
40 339

0
133
0
73 347
0
2 698

3100
3105
3110
3115
3116

( 31 826 )
( 2 469 )
( 1 199 )
( 2 610 )
(0)

( 10 376 )
( 2 519 )
( 1 203 )
( 2 318 )
(0)

3117

(0)

(0)

3118

(0)

(0)

3135
3140
3145

(0)
( 357 )
(0)

(0)
( 531 )
(0)

3150

( 40 302 )

( 57 506 )

3155
3190
3195

(0)
( 21 955 )
-14 325

(0)
( 2 144 )
270

3200

16 500

23 742

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

Парфенюк С.С.

Головний бухгалтер

Демко Г.В.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

792

266

3255
3260
3270
3275

( 17 451 )
( 50 )
(0)
(0)

( 20 759 )
( 13 )
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
-209

( 92 )
3 144

3300
3305

0
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

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
-14 534
29 430
0
14 896

(0)
0
3 414
25 799
217
29 430

Приватне акцiонерне товариство "Українська
охоронно-страхова компанiя"

Підприємство

Дата

КОДИ
01.01.2016

за ЄДРПОУ

23734213

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
13 000
0

4
15 406
0

5
2 550
0

6
2 522
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
7 376
0

4010
4090
4095

0
0
13 000

0
0
15 406

0
0
2 550

0
0
2 522

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
40 854
0

0
0
7 376

0
0
0

0
0
0

0
0
40 854

0

137

0

0

137

84

0

0

0

0

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

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

-853
0

0
0

84
0

0
0

0
0

-769
0

4295
4300

0
13 000

0
15 406

-769
1 781

0
2 522

221
7 597

0
0

0
0

-548
40 306

Керівник

Парфенюк С.С.

Головний бухгалтер

Демко Г.В.

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

Приватне акцiонерне товариство
"Українська охоронно-страхова компанiя"
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк

Загальна iнформацiя
Найменування органiзацiї:
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"

Органiзацiйно-правова форма:

Приватне акцiонерне товариство

Країна реєстрацiї : Україна
Юридична адреса (адреса мiсцезнахождения органа управлiння органiзацiї): 03056 , м.Київ, вул.
Борщагiвська, б. 145
Країна, що являється основним мiсцем ведення: Україна
Найменування материнської компанiї:
Найменування головної материнської компанiї:
Звiтний перiод
2015 рiк
Дата затвердженя звiтностi 15 лютого 2016 року
Валюта звiтностi
Гривня
Рiвень округлення
в представленiй звiтностi Фiнансова звiтнiсть подається в тис. грн. з одним десятковим знаком
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя" було створено
15 лютого 1996 року.
Товариство успiшно здiйснює обов'язкове страхування (за 9 лiцензiями) та добровiльне
страхування (за 14 лiцензiями), є членом Лiги страхових органiзацiй України, Моторного
(Транспортного) бюро України, Ядерного страхового Пулу України.
АТ "УОСК" - це клiєнтоорiєнтована страхова компанiя, яка успiшно працює на вiтчизняному
страховому ринку, пiдтверджуючи свою надiйнiсть, професiйнiсть та унiверсальнiсть.
АТ "УОСК" спiвпрацює з асистуючими компанiями, в тому числi з: "Юнiверсал Асистанс ",
ТОВ "Асiстанським центром "Ел.Ай.Сi.Асiстанс" та з Мiжнародною асистуючою холдинговою
компанiєю CORIS International.
Компанiя має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України на здiйснення страхування:
Назва лiцензiїРеквiзити лiцензiї, (номер, дата видачi, найменування державного органу що її
видав)
Добровiльне страхування, iнше нiж страхування життя
Страхування вiд нещасних випадкiв
АВ 584700; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування здоров'я на випадок хворобиАВ 584693; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування залiзничного транспорту
АВ 584691; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових14.07.2011 послуг України (безстрокова)
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 584699; 14.07.2011 Державна комiсiя
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ 584685; 14.07.2011 Державна комiсiя
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 584689; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). АВ
584695; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування цивiльної
вiдповiдальностi.власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть Перевiзника)
АВ 584688; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання

ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi.перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного.транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповальнiсть Перевiзника)). АВ
584702; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi Позичальника за непогашення кредиту)
АВ 584694; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України (безстрокова)
Страхування фiнансових ризикiв АВ 584703; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ 584690; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування медичних витрат
АВ 584698; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
АВ
584696;
14.07.2011
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Обов'язкове страхування, iнше нiж страхування життя
Медичне страхування
АВ 584697; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Особисте страхування нещасних випадкiв на транспортi
АВ 584701; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
АВ 584887; 01.09.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути
заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ 584705; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'є ктах пiдвищеної небезпоки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ 584704; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. АВ 584687; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. АВ 584692; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування АВ 594194; 21.12.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування об`єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), яка є власнiстю України,
щодо ризикiв, пов`язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, запуском
та експлуатацiєю її у космiчному просторi
АЕ 198936; 23.07.2013 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)

Основна дiяльнiсть
Основним видом дiяльностi АТ "УОСК" є надання страхових послуг на територiї України.
Основним прiоритетом нашої роботи є пошана й iндивiдуальний пiдхiд до кожного нашого
клiєнта.
Компанiя має розвинуту агентську мережу та плiдно спiвпрацює з багатьма банками України. На
сьогоднiшнiй день АТ "УОСК" пропонує юридичним i фiзичним особам страхування медичних
витрат, страхування вiд нещасних випадкiв, майнове страхування, страхуваннi вiдповiдальностi,
страхування фiнансових ризикiв, страхування наземного транспорту та iнше.
АТ "УОСК" не має вiдокремлених пiдроздiлiв на територiї України.
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Дирекцiя та
Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом Товариства.
У Загальних зборах мають право брати участь усi його акцiонери незалежно вiд кiлькостi й типу
акцiй, що їм належать. Акцiонер має право призначити свого представника для участi у зборах.
Представник може бути постiйним чи призначеним на певний строк. До закiнчення строку,
вiдведеного на реєстрацiю учасникiв зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника
або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством
та внутрiшнiми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають
право брати участь члени органiв управлiння, Ревiзiйної комiсiї, якщо вони не є акцiонерами. На
вимогу Наглядової ради зазначенi особи повиннi взяти участь у Загальних зборах.
Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому
числi i з тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради та/або Дирекцiї Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати та не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року
провести Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори).
Дiяльнiсть загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i
внутрiшнiх положень.
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах
компетенцiї, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу.
До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членiв, серед яких обирається Голова та Заступник
Голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами за принципом
представництва у складi Наглядової ради акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Член Наглядової ради юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Акцiонер
має право в будь який час вiдкликати свого представника, що представляє його iнтереси у складi
Наглядової ради, письмово повiдомивши про це Товариство. З дня направлення такого
повiдомлення повноваження представника акцiонера в Наглядовiй радi Товариства
припиняються. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Функцiї секретаря Наглядової ради
виконує особа, уповноважена Наглядовою радою, яка є членом Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення
строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не
ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної
Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного
рiшення.
Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та

органiзовує виконання їх рiшень.
Генеральний директор та члени Дирекцiї обираються рiшенням Наглядової ради. Дирекцiя
складається з 5 (п`яти) членiв: Генерального директора, заступникiв Генерального директора,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, обраних до Дирекцiї Наглядовою радою.
Строк повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї складає 2 (два) роки та
починається з моменту їх обрання, а саме: з моменту оголошення результатiв вiдповiдного
голосування.
До компетенцiї Дирекцiї належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Роботу Дирекцiї органiзовує та спрямовує Генеральний директор.
Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль фiнансовогосподарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 3 (трьох) членiв
шляхом кумулятивного голосування
Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї складає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку
повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання
Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами
вiдповiдного рiшення.
Дотримання принципiв та незмiннiсть облiкової полiтики.
Протягом 2015 року Компанiя дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання
фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового
вимiрника.
Облiкова полiтика АТ "УОСК"
затверджена наказом Генерального директора № 1
вiд 08.01.2014 року. Облiкова полiтика Компанiї - це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв
органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на
фiнансовий стан Компанiї.
Перед складанням рiчного звiту була проведена рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань
Компанiї, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Генерального директора № 35 вiд
26.11.2015 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Компанiї, складеному станом на
31.12.2015 р.
Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi
Активи - ресурси, контрольованi Компанiєю, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких
Компанiя чекає здобуття економiчної вигоди в майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованiсть компанiї, що виникла в результатi подiй минулих
перiодiв, врегулювання якої приведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчну
вигоду.
Капiтал - доля, що залишається в активах Компанiї пiсля вирахування всiх її зобов'язань.
Доход - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або
збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не
пов'язаного з вкладами власникiв.
Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi
вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, ведучих до зменшення капiталу, не пов'язаного з
його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:

- вiдповiдають визначенню одного з елементiв;
- вiдповiдають критерiям визнання.
Критерiї визнання:
- iснує вiрогiднiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з
об'єктом, що вiдповiдає визначенню елементу;
- об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно вимiряна.
Всi активи, якi знаходяться у власностi Компанiї, є контрольованими i достовiрно оцiненими.
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляє оцiнку активiв,
зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.
Основнi засоби
Основнi засоби - це матерiальнi об`єкти , якi:
"
призначенi для використання у виробництвi або поставки товарiв, послуг, для здачi в
оренду iншим компанiям або для адмiнiстративних цiлей
"
передбачають до використання на протязi бiльш нiж одного перiоду.
Балансова вартiсть - сума, в якiй признається актив пiсля вирахування будь якої накопиченої
амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.
Первинна вартiсть - сума сплачених грошових коштiв або еквiвалентiв грошових коштiв i
справедлива вартiсть iншого зустрiчного надання, переданого для придбання активу на момент
його придбання або споруди.
Вартiсть, що амортизується - первинна вартiсть активу або iнша сума, вiдбита замiсть
первинної вартостi, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiя - систематичний розподiл вартостi активу, що амортизується, впродовж термiну
його корисної служби.
Справедлива вартiсть - сума, на яку можна обмiняти актив при здiйсненнi операцiї мiж добре
проiнформованими, бажаючими зробити таку операцiю i незалежними один вiд одного
сторонами.
Збиток вiд знецiнення - та сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його
вiдшкодовувану суму.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - розрахункова сума, яку органiзацiя отримала б на даний момент
вiд реалiзацiї активу за вирахуванням передбачуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже
досяг того вiку i стану, в якому, як можна чекати, вiн знаходитиметься в кiнцi термiну корисної
служби.
Термiн корисної служби - це перiод часу, впродовж якого Компанiя передбачає використовувати
актив.
Визнання: первинна вартiсть об'єкту основних засобiв пiдлягає визнанню як актив лише в тому
випадку, якщо:
a) iснує вiрогiднiсть того, що органiзацiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди;
б) первинна вартiсть даного об'єкту може бути достовiрно оцiнена.
Основнi засоби Компанiї враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються
по окремих класах. Класом основних засобiв називають групу активiв, однакових за змiстом i
характеру їх використання в операцiях органiзацiї. Компанiєю використовуються наступнi
класи основних засобiв:
1) будiвлi та споруди;
2) машини та обладнання;
3) транспортнi засоби;

4) iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
5) iншi основнi засоби .
Оцiнка:
Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив, пiдлягає оцiнцi за
первинною вартiстю. Первинна вартiсть об'єкту основних засобiв включає:
a) цiну придбання;
б) будь-якi витрати, прямо вiдношуванi на доставку активу в потрiбне мiсце i приведення в стан,
функцiонування, що забезпечує його, вiдповiдно до намiрiв керiвництва Компанiї.
Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Компанiї.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв здiйснюється iз застосуванням
прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв вiдображаються як
витрати перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних
засобiв капiталiзується.
На дату звiтностi використовується модель оцiнки основних засобiв для класу "будiвлi та
споруди" - по справедливiй вартостi, для iнших класiв основних засобiв- за iсторичною
вартiстю.

Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї, може
бути iдентифiкований та перiод використання якого складає бiльше 12 мiсяцiв.
Нематерiальний актив визнається, якщо:
а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу,
надходитимуть до суб'єкта господарювання;
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Оцiнка: нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.
Балансова вартiсть = Первинна вартiсть - Нарахована амортизацiя- Збитки вiд знецiнення.
Строк корисної експлуатацiї.
Визначенiсть строкiв встановлюється спецiальною комiсiєю, що призначена керiвником
Компанiї. При визначеннi строку комiсiя керується принципом обачностi.
Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення
фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або
iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом;
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах
суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його зобов'язань.
Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання,
який не є корпорацiєю, наприклад, партнерство, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є
анi дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi.

Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та
операцiйної полiтики об'єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над такими
полiтиками.
Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є
корпорацiєю наприклад партнерство, що його контролює
iнший суб'єкт господарювання.
Контроль - це повноваження управляти фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого
суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi.
Оцiнка
На дату придбання усi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю придбання,
включаючи будь-якi прямi витрати по угодi (комiсiйнi винагороди, податки й мита, iншi
обов'язковi платежi, безпосередньо пов'язанi з даним придбанням).
На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд
знецiнення.
Асоцiйоване пiдприємство
Iнвестицiю в асоцiйоване пiдприємство слiд облiковувати iз застосуванням методу участi
в капiталi.
Метод участi в капiталi
Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за
собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта
iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в
прибутку чи збитку об'єкта iнвестування.
Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно
визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для
визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання.
Частка iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку
iнвестора.
Коригування балансової вартостi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiйної частки
iнвестора в об'єктi iнвестування, яка виникає вiд змiн в iнших сукупних прибутках об'єкта
iнвестування.
АТ "УОСК" володiє 51% статутного капiталу ТзДВ "Страхова компанiя "Охорона-життя", але
не має суттєвого впливу на дiяльнiсть i прийняття рiшення з фiнансової та операцiйної полiтики
пiдприємства. Станом на 31.12.2015 р. вiдображенi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств, в сумi 5476,2 тис. грн.
Запаси
Визначення облiкового пiдходу до запасiв (активiв) регламентується стандартом МСБЗ
2.
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартостi та чистої вартостi
реалiзацiї.
Оцiнку вибуття запасiв Компанiя здiйснює методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної
одиницi запасiв по кожнiй операцiї.
Балансова вартiсть активiв не повинна перевищувати суму, яка очiкується вiд їх
продажу або використання.
Одиницi запасiв, що мають подiбне призначення або кiнцеву мету використання,
об'єднуються в групи:
1) сировина та матерiали;
2)
паливо;
3)
запаснi частини;
4)
iншi матерiали.

Визнання як витрати:
Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати
запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається списання.
Вартiсть запасiв станом на 01.01.2015 р. складає 259,6 тис.грн.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2015 р. складає 165,8 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Фiнансовi активи, якi являють собою контрактне право отримувати грошовi кошти в
майбутньому, та вiдповiдних фiнансових зобов'язань, якi являють собою контрактне
зобов'язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому вiдображується в облiку, як дебiторська
чи кредиторська заборгованiсть.
Компанiя визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли вона стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Оцiнка дебiторської заборгованостi:
- пiд час первiсного визнання фiнансового активу облiковою полiтикою встановлено
оцiнювати його за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або
отриманої за них.
Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за
амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного
права на отримання платежу згiдно з договором.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата
не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює резерв сумнiвних боргiв та зменшує чисту
балансову вартiсть дебiторської заборгованостi до вартостi їх вiдшкодування. Дебiторська
заборгованiсть вiдображена в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi з урахуванням резерву
сумнiвних боргiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти та кошти на рахунках у банках та
депозитах.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 01.01.2015 р. складають 29 430,8 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 р. складають 14 896,0 тис.грн.
Iноземна валюта
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi
вiдбиваються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБЗ 21 усi монетарнi статтi, що
враховуються в iноземнiй валютi, перераховуються й вiдображаються в Балансi за курсом
НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються у звiтi про фiнансовi
результати того перiоду, у якому вони виникли.
Визнання доходiв i витрат
Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути
вiрогiдно визначена.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи iз принципу

нарахування.
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi вiдображаються в облiку за принципом нарахування.
Доходи вiд надзвичайних подiй вiдносяться на доходи виходячи iз принципу нарахування.
Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Власний капiтал
Станом на 31.12.2015 р. Статутний капiтал Товариства
сформовано та сплачено вiдповiдно до вимог чинного законодавства та становить 13 000 000
грн.
Статутний капiтал сплачено виключно грошовими коштами.
Статутний капiтал роздiлений на 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна.
Акцiї розподiленi мiж акцiонерами наступним чином:
Департамент державної служби охорони при МВС України володiє 52 000 штук простих
iменних акцiй на суму 5 200 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києвi володiє 26 000 штук
простих iменних акцiй на суму 2 600 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Київськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Автономнiй республiцi Крим
володiє 7 800 штук простих iменних акцiй на суму
780 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Вiнницькiй областi володiє 1 828 штук
простих iменних акцiй на суму 182 800,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Волинськiй областi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при УМВС України у Днiпропетровськiй областi володiє
1 300 штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Донецькiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при УМВС України у Запорiзькiй областi володiє 5 200
штук простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України у Львiвськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Одеськiй областi володiє 4 672
штук простих iменних акцiй на суму 467 200,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Полтавськiй областi володiє 5 200 штук
простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Сумськiй областi володiє 5 200 штук
простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Тернопiльськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Харкiвськiй областi володiє 2 600
штук простих iменних акцiй на суму 260 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Херсонськiй областi володiє 5 200
штук простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Черкаськiй областi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiгiвськiй областi володiє 1 300

штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiвецькiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,0 грн.
Резервний капiтал Компанiї створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу
Компанiї i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат.
Резервний капiтал у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту
пiдприємства та складає:
на 01 сiчня 2015 року - 2521,6 тис.грн.
на 31 грудня 2015 року- 2521,6 тис.грн.
Визнання i оцiнка страхових активiв i зобов`язань
Згiдно МСФЗ 4 страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду оцiнювати адекватнiсть
своїх визнаних страхових зобов`язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх
грошових потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова
вартiсть його страхових зобов`язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних
витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв ) є неадекватною в контекстi очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу треба повнiстю визнавати у прибутку чи збитку.
Разом iз фiнансовою звiтнiстю за 2015 р. АТ "УОСК" подає звiт про оцiнку адекватностi
страхових зобов`язань.
Податок на прибуток
Страховi Компанiї в 2015 роцi згiдно ПКУ сплачують податок на прибуток за ставкою 3% вiд
усiх премiй по страхуванню. Весь iнший обкладається податком на прибуток за ставкою 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансовiй звiтностi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить
використовувати все або частину вiдкладених податкових активiв, оцiнюється як маловiрогiдне.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються по податкових ставках, якi, як
передбачається, будуть застосованi в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а
зобов'язання погашене, на основi податкових ставок, якi по стану на звiтну дату були прийнятi
або фактично прийнятi.
Вiдстрочений податковий актив, який виникає внаслiдок розрахунку тимчасових рiзниць,
враховуючи найменшу iз оцiнок по вiдношенню до активiв, в балансi не вiдображається.
Резерви
Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується
незавершеного термiну дiї страхового покриття за договорами, якi iснують станом на кiнець
звiтного перiоду.
На виконання статтi 31 Закону України "Про страхування" та пункту 2.2 "Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя" Приватним акцiонерним товариством "Українська охоронно-страхова
компанiя" був наданий лист до ДКРРФП України про прийняте рiшення на протязi 2012 року
запровадити розрахунок формування незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж
страхування життя, застосовуючи метод 1/24 "паушальний", що встановлюється залежно вiд
часток надходжень сум страхових платежiв, з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з

попереднiх дев'яти мiсяцiв, та не можуть бути меншими за 80 вiдсоткiв загальної суми
надходжень, а за договорами обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземних траспортних засобiв запровадити формування незароблених премiй за методом 1/365 "pro rata temporis" визначати на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових
премiй за кожним договором, що не може бути меншою 80 вiдсоткiв суми надходжень
страхового платежу. У 2015 роцi залишаються незмiнними форма та методи розрахунку
резервiв.
Загальна величина сформованих страхових резервiв на 31.12.2015 року складає
069,0 тис. грн., в тому числi:
резерв незароблених премiй - 13 297,8 тис. грн.;
резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв -1 139,7 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 1 850,5 тис. грн.;
резерв коливань збитковостi - 37,0 тис. грн.;
резерв катастроф - 1 744,0 тис. грн.
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В формi "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" на 31.12.2015 року резерв катастроф та резерв
коливань збитковостi в загальнiй сумi 178,1 тис. грн. вiдображений в рядку 1435, резерв
заявлених, але не врегульованих збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
вiдображенi в рядку 1532 в загальнiй сумi 2 990,2 тис. грн., резерв незароблених премiй
вiдображений в сумi 13 297,8 тис. грн.
у рядку 1533.
Перестрахування
У ходi дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї передбачає
перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту.
Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на
вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають
вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування.
Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових
активiв.
Винагороди працiвникам
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, ЄСВ, щорiчнi вiдпускнi та
лiкарнянi, премiальнi, нараховуються у тому роцi, в якому надаються працiвникам Компанiї.
Резерв на оплату вiдпусток станом на 31.12.2015 року нарахований з урахуванням єдиного
соцiального внеску та становить 105,3 тис. грн. (вiдображений в рядку 1521 Балансу).
Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики
Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Компанiя використовує допущення, заснованi
на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Компанiї надходять переважно з її щоквартальних звiтiв
про виплату страхових вiдшкодувань.
Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв
(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв.
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної
ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Управлiння операцiйними
та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх
процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною

своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, це грошовi кошти та депозити в банках.
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по валютi , та схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок
коливань валютних курсiв.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Наявнiсть у Страховика системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики:
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi компанiї. АТ "УОСК"
здiйснює управлiння фiнансовими, ринковими, операцiйними ризиками, ризиком лiквiдностi,
ризиком змiни тарифної ставки при укладеннi договорiв страхування.
Основнi принципи управлiння ризиками:
1.
Цiленаправленiсть - чiтке визначення цiлей управлiння ризиками, взаємопов'язане з
визначеними цiлями Товариства. Стратегiя управлiння ризиками стала складовою стратегiї
управлiння Товариства.
2.
Комплекснiсть - оцiнка i управлiння системою ризикiв здiйснюється з врахування
виявленого взаємозв'язку окремих i iнтегрованих ризикiв (здiйснюється розширений
комплексний ризик-менеджмент).
3.
Системнiсть - управлiння ризиками координується Генеральним директором i
здiйснюється вiдповiдальним працiвником Страховика, що виконує функцiї оцiнки ризикiв.
4.
Непереривнiсть - управлiння ризиками є непереривним i здiйснюється на всiх рiвнях
управлiння Товариства, повинно бути об'єктивним та не залежним вiд бажання менеджерiв.
Також АТ "УОСК" у
фiнансових ризикiв:
"
уникнення ризику;
"
лiмiтування;
"
самострахування;
"
диверсифiкацiї;
"
перестрахування.

щоденнiй дiяльностi застосовує наступнi методи нейтралiзацiї

Компанiя контролює страховий ризик шляхом:
"
стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти
максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає
вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної
компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу
пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
"
укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати
дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i
договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає
максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах.
Серед зовнiшнiх ризикiв, якi значно впливали на дiяльнiсть у 2015 роцi можна видiлити
наступнi: девальвацiя нацiональної валюти; проведення антитерористичної операцiї на територiї
Донецької та Луганської областей; рiзкi коливання на фондовому ринку у зв'язку з нестабiльною
економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi; збiльшення рiвня злочинностi, а також загроза
терористичних актiв.
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування

укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi.
Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог
до капiталу, встановлених Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг,
виконання нормативiв платоспроможностi та забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприємства.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi
зобов`язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань, без вирахування
витрат по операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива
вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть
включати використання цiн недавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових
потокiв, або iншi моделi оцiнки.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо
одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. АТ "УОСК" пов'язаних сторiн не
має.
Подiї, якi сталися пiсля дати звiту
Керiвництво Компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi й осiб,
уповноважених пiдписувати звiтнiсть.
В перiод мiж датою балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулося
суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв.
АТ "УОСК" ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв
фiнансової звiтностi.
Генеральний директор АТ "УОСК"
Головний бухгалтер

Приватне акцiонерне товариство

Парфенюк С.С.
Демко Г.В.

"Українська охоронно-страхова компанiя"
Примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк

Загальна iнформацiя
Найменування органiзацiї:
Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя"
Органiзацiйно-правова форма:
Приватне акцiонерне товариство
Країна реєстрацiї : Україна
Юридична адреса (адреса мiсцезнахождения органа управлiння органiзацiї): 03056 , м.Київ, вул.
Борщагiвська, б. 145
Країна, що являється основним мiсцем ведення: Україна
Найменування материнської компанiї:
Найменування головної материнської компанiї:
Звiтний перiод
2015 рiк
Дата затвердженя звiтностi 15 лютого 2016 року
Валюта звiтностi
Гривня
Рiвень округлення
в представленiй звiтностi Фiнансова звiтнiсть подається в тис. грн. з одним десятковим знаком

Приватне акцiонерне товариство "Українська охоронно-страхова компанiя" було створено
15 лютого 1996 року.
Товариство успiшно здiйснює обов'язкове страхування (за 9 лiцензiями) та добровiльне
страхування (за 14 лiцензiями), є членом Лiги страхових органiзацiй України, Моторного
(Транспортного) бюро України, Ядерного страхового Пулу України.
АТ "УОСК" - це клiєнтоорiєнтована страхова компанiя, яка успiшно працює на вiтчизняному
страховому ринку, пiдтверджуючи свою надiйнiсть, професiйнiсть та унiверсальнiсть.
АТ "УОСК" спiвпрацює з асистуючими компанiями, в тому числi з: "Юнiверсал Асистанс ",
ТОВ "Асiстанським центром "Ел.Ай.Сi.Асiстанс" та з Мiжнародною асистуючою холдинговою
компанiєю CORIS International.
Компанiя має безстроковi лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України на здiйснення страхування:
Назва лiцензiїРеквiзити лiцензiї, (номер, дата видачi, найменування державного органу що її
видав)
Добровiльне страхування, iнше нiж страхування життя
Страхування вiд нещасних випадкiв
АВ 584700; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування здоров'я на випадок хворобиАВ 584693; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування залiзничного транспорту
АВ 584691; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових14.07.2011 послуг України (безстрокова)
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 584699; 14.07.2011 Державна комiсiя
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)
АВ 584685; 14.07.2011 Державна комiсiя
з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 584689; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу). АВ
584695; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування цивiльної
вiдповiдальностi.власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть Перевiзника)
АВ 584688; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi.перед третiми особами (крiм цивiльної
вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного.транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповальнiсть Перевiзника)). АВ
584702; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України
(безстрокова)
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi Позичальника за непогашення кредиту)
АВ 584694; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України (безстрокова)
Страхування фiнансових ризикiв АВ 584703; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй АВ 584690; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування медичних витрат
АВ 584698; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)
АВ
584696;
Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Обов'язкове страхування, iнше нiж страхування життя

14.07.2011

Медичне страхування
АВ 584697; 14.07.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Особисте страхування нещасних випадкiв на транспортi
АВ 584701; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв
АВ 584887; 01.09.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути
заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ 584705; 14.07.2011 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'є ктах пiдвищеної небезпоки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ 584704; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв. АВ 584687; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї. АВ 584692; 14.07.2011 Державна
комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування АВ 594194; 21.12.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України (безстрокова)
Страхування об`єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), яка є власнiстю України,
щодо ризикiв, пов`язаних з пiдготовкою до запуску космiчної технiки на космодромi, запуском
та експлуатацiєю її у космiчному просторi
АЕ 198936; 23.07.2013 Державна комiсiя з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України (безстрокова)
Основна дiяльнiсть
Основним видом дiяльностi АТ "УОСК" є надання страхових послуг на територiї України.
Основним прiоритетом нашої роботи є пошана й iндивiдуальний пiдхiд до кожного нашого
клiєнта.
Компанiя має розвинуту агентську мережу та плiдно спiвпрацює з багатьма банками України. На
сьогоднiшнiй день АТ "УОСК" пропонує юридичним i фiзичним особам страхування медичних
витрат, страхування вiд нещасних випадкiв, майнове страхування, страхуваннi вiдповiдальностi,
страхування фiнансових ризикiв, страхування наземного транспорту та iнше.
АТ "УОСК" не має вiдокремлених пiдроздiлiв на територiї України.
Органами управлiння Товариства є: Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Дирекцiя та
Ревiзiйна комiсiя.
Загальнi збори є вищим органом Товариства.
У Загальних зборах мають право брати участь усi його акцiонери незалежно вiд кiлькостi й типу

акцiй, що їм належать. Акцiонер має право призначити свого представника для участi у зборах.
Представник може бути постiйним чи призначеним на певний строк. До закiнчення строку,
вiдведеного на реєстрацiю учасникiв зборiв, акцiонер має право замiнити свого представника
або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством
та внутрiшнiми документами Товариства. У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають
право брати участь члени органiв управлiння, Ревiзiйної комiсiї, якщо вони не є акцiонерами. На
вимогу Наглядової ради зазначенi особи повиннi взяти участь у Загальних зборах.
Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, у тому
числi i з тих, що вiднесенi до компетенцiї Наглядової ради та/або Дирекцiї Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати та не пiзнiше 30 квiтня наступного за звiтним року
провести Загальнi збори (рiчнi Загальнi збори).
Дiяльнiсть загальних зборiв Товариства вiдповiдає всiм вимогам законодавства, статуту i
внутрiшнiх положень.
Наглядова рада є органом Товариства, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах
компетенцiї, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює
дiяльнiсть виконавчого органу.
До складу Наглядової ради входять 5 (п'ять) членiв, серед яких обирається Голова та Заступник
Голови Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами за принципом
представництва у складi Наглядової ради акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв. Член Наглядової ради юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi. Акцiонер
має право в будь який час вiдкликати свого представника, що представляє його iнтереси у складi
Наглядової ради, письмово повiдомивши про це Товариство. З дня направлення такого
повiдомлення повноваження представника акцiонера в Наглядовiй радi Товариства
припиняються. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою
бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Функцiї секретаря Наглядової ради
виконує особа, уповноважена Наглядовою радою, яка є членом Наглядової ради.
Строк повноважень членiв Наглядової ради складає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення
строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не
ухвалено рiшення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членiв чинної
Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного
рiшення.
Дирекцiя є колегiальним виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння його
поточною дiяльнiстю, є пiдзвiтним Загальним зборам i Наглядовiй радi Товариства та
органiзовує виконання їх рiшень.
Генеральний директор та члени Дирекцiї обираються рiшенням Наглядової ради. Дирекцiя
складається з 5 (п`яти) членiв: Генерального директора, заступникiв Генерального директора,
керiвникiв структурних пiдроздiлiв Товариства, обраних до Дирекцiї Наглядовою радою.
Строк повноважень Генерального директора та членiв Дирекцiї складає 2 (два) роки та
починається з моменту їх обрання, а саме: з моменту оголошення результатiв вiдповiдного
голосування.
До компетенцiї Дирекцiї належать всi питання дiяльностi Товариства, крiм тих, що вiднесенi до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства.
Роботу Дирекцiї органiзовує та спрямовує Генеральний директор.
Ревiзiйна комiсiя є колегiальним органом Товариства, який здiйснює контроль фiнансовогосподарської дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.
Ревiзiйна комiсiя обирається Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну
цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв у кiлькостi 3 (трьох) членiв

шляхом кумулятивного голосування
Строк повноважень Ревiзiйної комiсiї складає 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку
повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про обрання
Ревiзiйної комiсiї, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами
вiдповiдного рiшення.
Дотримання принципiв та незмiннiсть облiкової полiтики.
Протягом 2015 року Компанiя дотримувалась наступних принципiв дiяльностi та складання
фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, нарахування та вiдповiдностi
доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та єдиного грошового
вимiрника.
Облiкова полiтика АТ "УОСК"
затверджена наказом Генерального директора № 1
вiд 08.01.2014 року. Облiкова полiтика Компанiї - це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв
органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на
фiнансовий стан Компанiї.
Перед складанням рiчного звiту була проведена рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов'язань
Компанiї, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Генерального директора № 35 вiд
26.11.2015 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Компанiї, складеному станом на
31.12.2015 р.
Критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi
Активи - ресурси, контрольованi Компанiєю, в результатi подiй минулих перiодiв вiд яких
Компанiя чекає здобуття економiчної вигоди в майбутньому.
Зобов'язання - поточна заборгованiсть компанiї, що виникла в результатi подiй минулих
перiодiв, врегулювання якої приведе до вiдтоку з компанiї ресурсiв, що мiстять економiчну
вигоду.
Капiтал - доля, що залишається в активах Компанiї пiсля вирахування всiх її зобов'язань.
Доход - прирiст економiчних вигод протягом звiтного перiоду, у формi припливу (або
збiльшення) активiв або зменшення зобов'язань, що приводить до збiльшення капiталу, не
пов'язаного з вкладами власникiв.
Витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi
вiдтоку активiв або збiльшення зобов'язань, ведучих до зменшення капiталу, не пов'язаного з
його розподiлом мiж власниками (акцiонерами).
Визнанню у фiнансовiй звiтностi пiдлягають тi елементи, якi:
- вiдповiдають визначенню одного з елементiв;
- вiдповiдають критерiям визнання.
Критерiї визнання:
- iснує вiрогiднiсть здобуття або вiдтоку майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з
об'єктом, що вiдповiдає визначенню елементу;
- об'єкт має вартiсть або оцiнку, яка може бути надiйно вимiряна.
Всi активи, якi знаходяться у власностi Компанiї, є контрольованими i достовiрно оцiненими.
Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво виробляє оцiнку активiв,
зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.
Основнi засоби
Основнi засоби - це матерiальнi об`єкти , якi:
"
призначенi для використання у виробництвi або поставки товарiв, послуг, для здачi в

оренду iншим компанiям або для адмiнiстративних цiлей
"
передбачають до використання на протязi бiльш нiж одного перiоду.
Балансова вартiсть - сума, в якiй признається актив пiсля вирахування будь якої накопиченої
амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення.
Первинна вартiсть - сума сплачених грошових коштiв або еквiвалентiв грошових коштiв i
справедлива вартiсть iншого зустрiчного надання, переданого для придбання активу на момент
його придбання або споруди.
Вартiсть, що амортизується - первинна вартiсть активу або iнша сума, вiдбита замiсть
первинної вартостi, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiя - систематичний розподiл вартостi активу, що амортизується, впродовж термiну
його корисної служби.
Справедлива вартiсть - сума, на яку можна обмiняти актив при здiйсненнi операцiї мiж добре
проiнформованими, бажаючими зробити таку операцiю i незалежними один вiд одного
сторонами.
Збиток вiд знецiнення - та сума, на яку балансова вартiсть активу перевищує його
вiдшкодовувану суму.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - розрахункова сума, яку органiзацiя отримала б на даний момент
вiд реалiзацiї активу за вирахуванням передбачуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже
досяг того вiку i стану, в якому, як можна чекати, вiн знаходитиметься в кiнцi термiну корисної
служби.
Термiн корисної служби - це перiод часу, впродовж якого Компанiя передбачає використовувати
актив.
Визнання: первинна вартiсть об'єкту основних засобiв пiдлягає визнанню як актив лише в тому
випадку, якщо:
a) iснує вiрогiднiсть того, що органiзацiя отримає пов'язанi з даним об'єктом майбутнi
економiчнi вигоди;
б) первинна вартiсть даного об'єкту може бути достовiрно оцiнена.
Основнi засоби Компанiї враховуються по об'єктах. Об'єкти основних засобiв класифiкуються
по окремих класах. Класом основних засобiв називають групу активiв, однакових за змiстом i
характеру їх використання в операцiях органiзацiї. Компанiєю використовуються наступнi
класи основних засобiв:
1) будiвлi та споруди;
2) машини та обладнання;
3) транспортнi засоби;
4) iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
5) iншi основнi засоби .
Оцiнка:
Об'єкт основних засобiв, який може бути визнаний як актив, пiдлягає оцiнцi за
первинною вартiстю. Первинна вартiсть об'єкту основних засобiв включає:
a) цiну придбання;
б) будь-якi витрати, прямо вiдношуванi на доставку активу в потрiбне мiсце i приведення в стан,
функцiонування, що забезпечує його, вiдповiдно до намiрiв керiвництва Компанiї.
Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається
комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується керiвництвом Компанiї.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв здiйснюється iз застосуванням
прямолiнiйного методу, виходячи з термiну корисного використання цього об'єкту.
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв вiдображаються як
витрати перiоду у мiру їх виникнення. Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних

засобiв капiталiзується.
На дату звiтностi використовується модель оцiнки основних засобiв для класу "будiвлi та
споруди" - по справедливiй вартостi, для iнших класiв основних засобiв- за iсторичною
вартiстю.

Нематерiальнi активи
Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї, може
бути iдентифiкований та перiод використання якого складає бiльше 12 мiсяцiв.
Нематерiальний актив визнається, якщо:
а) є ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, якi вiдносяться до активу,
надходитимуть до суб'єкта господарювання;
б) собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
Оцiнка: нематерiальний актив слiд первiсно оцiнювати за собiвартiстю.
Балансова вартiсть = Первинна вартiсть - Нарахована амортизацiя- Збитки вiд знецiнення.
Строк корисної експлуатацiї.
Визначенiсть строкiв встановлюється спецiальною комiсiєю, що призначена керiвником
Компанiї. При визначеннi строку комiсiя керується принципом обачностi.
Фiнансовi iнвестицiї
Фiнансовий iнструмент - це будь-який контракт, який приводить до виникнення
фiнансового активу у одного суб'єкта господарювання та фiнансового зобов'язання або
iнструмента капiталу у iншого суб'єкта господарювання.
Фiнансовий актив - це будь-який актив, що є:
а) грошовими коштами;
б) iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання;
в) контрактним правом;
Iнструмент капiталу - це будь-який контракт, який засвiдчує залишкову частку в активах
суб'єкта господарювання пiсля вирахування всiх його зобов'язань.
Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання,
який не є корпорацiєю, наприклад, партнерство, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є
анi дочiрнiм пiдприємством, анi часткою участi в спiльному пiдприємствi.
Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та
операцiйної полiтики об'єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над такими
полiтиками.
Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, зокрема суб'єкт господарювання, який не є
корпорацiєю наприклад партнерство, що його контролює
iнший суб'єкт господарювання.
Контроль - це повноваження управляти фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого
суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi.
Оцiнка
На дату придбання усi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю придбання,
включаючи будь-якi прямi витрати по угодi (комiсiйнi винагороди, податки й мита, iншi
обов'язковi платежi, безпосередньо пов'язанi з даним придбанням).
На дату балансу фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за собiвартiстю мiнус збитки вiд
знецiнення.
Асоцiйоване пiдприємство
Iнвестицiю в асоцiйоване пiдприємство слiд облiковувати iз застосуванням методу участi

в капiталi.
Метод участi в капiталi
Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за
собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах об'єкта
iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку iнвестора в
прибутку чи збитку об'єкта iнвестування.
Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в асоцiйоване пiдприємство первiсно
визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для
визнання частки iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання.
Частка iнвестора в прибутку або збитку об'єкта iнвестування визнається в прибутку або збитку
iнвестора.
Коригування балансової вартостi можуть бути необхiдними й при змiнi пропорцiйної частки
iнвестора в об'єктi iнвестування, яка виникає вiд змiн в iнших сукупних прибутках об'єкта
iнвестування.
АТ "УОСК" володiє 51% статутного капiталу ТзДВ "Страхова компанiя "Охорона-життя", але
не має суттєвого впливу на дiяльнiсть i прийняття рiшення з фiнансової та операцiйної полiтики
пiдприємства. Станом на 31.12.2015 р. вiдображенi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за
методом участi в капiталi iнших пiдприємств, в сумi 5476,2 тис. грн.
Запаси
Визначення облiкового пiдходу до запасiв (активiв) регламентується стандартом МСБЗ
2.
Запаси оцiнюють за меншою з таких двох величин: собiвартостi та чистої вартостi
реалiзацiї.
Оцiнку вибуття запасiв Компанiя здiйснює методом iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної
одиницi запасiв по кожнiй операцiї.
Балансова вартiсть активiв не повинна перевищувати суму, яка очiкується вiд їх
продажу або використання.
Одиницi запасiв, що мають подiбне призначення або кiнцеву мету використання,
об'єднуються в групи:
1) сировина та матерiали;
2)
паливо;
3)
запаснi частини;
4)
iншi матерiали.
Визнання як витрати:
Сума будь-якого часткового списання запасiв до їх чистої вартостi реалiзацiї та всi втрати
запасiв повиннi визнаватися витратами перiоду, в якому вiдбувається списання.
Вартiсть запасiв станом на 01.01.2015 р. складає 259,6 тис.грн.
Вартiсть запасiв станом на 31.12.2015 р. складає 165,8 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть
Фiнансовi активи, якi являють собою контрактне право отримувати грошовi кошти в
майбутньому, та вiдповiдних фiнансових зобов'язань, якi являють собою контрактне
зобов'язання сплачувати грошовi кошти в майбутньому вiдображується в облiку, як дебiторська
чи кредиторська заборгованiсть.
Компанiя визнає дебiторську заборгованiсть у балансi, коли вона стає стороною контрактних
зобов'язань i внаслiдок цього має юридичне право отримувати грошовi або iншi цiнностi.
Оцiнка дебiторської заборгованостi:

- пiд час первiсного визнання фiнансового активу облiковою полiтикою встановлено
оцiнювати його за собiвартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, наданої або
отриманої за них.
Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом нарахування i вiдображається за
амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного
права на отримання платежу згiдно з договором.
Якщо у Компанiї iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата
не будуть вiдшкодованi, Компанiя створює резерв сумнiвних боргiв та зменшує чисту
балансову вартiсть дебiторської заборгованостi до вартостi їх вiдшкодування. Дебiторська
заборгованiсть вiдображена в балансi по чистiй реалiзацiйнiй вартостi з урахуванням резерву
сумнiвних боргiв.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти та кошти на рахунках у банках та
депозитах.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 01.01.2015 р. складають 29 430,8 тис.грн.
Грошовi кошти та їх еквiваленти станом на 31.12.2015 р. складають 14 896,0 тис.грн.
Iноземна валюта
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первiсному визнаннi
вiдбиваються у функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату
здiйснення операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБЗ 21 усi монетарнi статтi, що
враховуються в iноземнiй валютi, перераховуються й вiдображаються в Балансi за курсом
НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються у звiтi про фiнансовi
результати того перiоду, у якому вони виникли.
Визнання доходiв i витрат
Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд, а сума доходу може бути
вiрогiдно визначена.
Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, виходячи iз принципу
нарахування.
Iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi вiдображаються в облiку за принципом нарахування.
Доходи вiд надзвичайних подiй вiдносяться на доходи виходячи iз принципу нарахування.
Витрати, пов'язанi з одержанням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом.
Власний капiтал
Станом на 31.12.2015 р. Статутний капiтал Товариства
сформовано та сплачено вiдповiдно до вимог чинного законодавства та становить 13 000 000
грн.
Статутний капiтал сплачено виключно грошовими коштами.
Статутний капiтал роздiлений на 130 000 (сто тридцять тисяч) штук простих iменних акцiй
номiнальною вартiстю 100 (сто) гривень кожна.
Акцiї розподiленi мiж акцiонерами наступним чином:
Департамент державної служби охорони при МВС України володiє 52 000 штук простих

iменних акцiй на суму 5 200 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в м. Києвi володiє 26 000 штук
простих iменних акцiй на суму 2 600 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Київськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУ МВС України в Автономнiй республiцi Крим
володiє 7 800 штук простих iменних акцiй на суму
780 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Вiнницькiй областi володiє 1 828 штук
простих iменних акцiй на суму 182 800,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України у Волинськiй областi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при УМВС України у Днiпропетровськiй областi володiє
1 300 штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Донецькiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Житомирськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при УМВС України у Запорiзькiй областi володiє 5 200
штук простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України у Львiвськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Одеськiй областi володiє 4 672
штук простих iменних акцiй на суму 467 200,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Полтавськiй областi володiє 5 200 штук
простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Сумськiй областi володiє 5 200 штук
простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Тернопiльськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Управлiння державної служби охорони при ГУМВС України в Харкiвськiй областi володiє 2 600
штук простих iменних акцiй на суму 260 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Херсонськiй областi володiє 5 200
штук простих iменних акцiй на суму 520 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Черкаськiй областi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiгiвськiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в Чернiвецькiй областi володiє 1 300
штук простих iменних акцiй на суму 130 000,00 грн.;
Вiддiл державної служби охорони при УМВС України в м. Севастополi володiє 1 300 штук
простих iменних акцiй на суму 130 000,0 грн.
Резервний капiтал Компанiї створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу
Компанiї i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат.
Резервний капiтал у складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до Статуту
пiдприємства та складає:
на 01 сiчня 2015 року - 2521,6 тис.грн.
на 31 грудня 2015 року- 2521,6 тис.грн.
Визнання i оцiнка страхових активiв i зобов`язань

Згiдно МСФЗ 4 страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду оцiнювати адекватнiсть
своїх визнаних страхових зобов`язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх
грошових потокiв за своїми страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що балансова
вартiсть його страхових зобов`язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних
витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв ) є неадекватною в контекстi очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, тодi нестачу треба повнiстю визнавати у прибутку чи збитку.
Разом iз фiнансовою звiтнiстю за 2015 р. АТ "УОСК" подає звiт про оцiнку адекватностi
страхових зобов`язань.
Податок на прибуток
Страховi Компанiї в 2015 роцi згiдно ПКУ сплачують податок на прибуток за ставкою 3% вiд
усiх премiй по страхуванню. Весь iнший обкладається податком на прибуток за ставкою 18%.
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується по методу зобов'язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов'язань i їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансовiй звiтностi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату i
знижується в тiй мiрi, в якiй досягнення достатнього оподаткованого прибутку, який дозволить
використовувати все або частину вiдкладених податкових активiв, оцiнюється як маловiрогiдне.
Вiдстроченi податковi активи i зобов'язання оцiнюються по податкових ставках, якi, як
передбачається, будуть застосованi в тому звiтному роцi, в якому актив буде реалiзований, а
зобов'язання погашене, на основi податкових ставок, якi по стану на звiтну дату були прийнятi
або фактично прийнятi.
Вiдстрочений податковий актив, який виникає внаслiдок розрахунку тимчасових рiзниць,
враховуючи найменшу iз оцiнок по вiдношенню до активiв, в балансi не вiдображається.
Резерви
Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується
незавершеного термiну дiї страхового покриття за договорами, якi iснують станом на кiнець
звiтного перiоду.
На виконання статтi 31 Закону України "Про страхування" та пункту 2.2 "Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя" Приватним акцiонерним товариством "Українська охоронно-страхова
компанiя" був наданий лист до ДКРРФП України про прийняте рiшення на протязi 2012 року
запровадити розрахунок формування незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж
страхування життя, застосовуючи метод 1/24 "паушальний", що встановлюється залежно вiд
часток надходжень сум страхових платежiв, з вiдповiдних видiв страхування у кожному мiсяцi з
попереднiх дев'яти мiсяцiв, та не можуть бути меншими за 80 вiдсоткiв загальної суми
надходжень, а за договорами обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземних траспортних засобiв запровадити формування незароблених премiй за методом 1/365 "pro rata temporis" визначати на будь-яку дату, як сумарну величину незароблених страхових
премiй за кожним договором, що не може бути меншою 80 вiдсоткiв суми надходжень
страхового платежу. У 2015 роцi залишаються незмiнними форма та методи розрахунку
резервiв.
Загальна величина сформованих страхових резервiв на 31.12.2015 року складає
069,0 тис. грн., в тому числi:
резерв незароблених премiй - 13 297,8 тис. грн.;
резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв -1 139,7 тис. грн.;
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi - 1 850,5 тис. грн.;
резерв коливань збитковостi - 37,0 тис. грн.;
резерв катастроф - 1 744,0 тис. грн.
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В формi "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" на 31.12.2015 року резерв катастроф та резерв
коливань збитковостi в загальнiй сумi 178,1 тис. грн. вiдображений в рядку 1435, резерв
заявлених, але не врегульованих збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
вiдображенi в рядку 1532 в загальнiй сумi 2 990,2 тис. грн., резерв незароблених премiй
вiдображений в сумi 13 297,8 тис. грн.
у рядку 1533.
Перестрахування
У ходi дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї передбачає
перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту.
Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на
вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають
вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування.
Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових
активiв.
Винагороди працiвникам
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, ЄСВ, щорiчнi вiдпускнi та
лiкарнянi, премiальнi, нараховуються у тому роцi, в якому надаються працiвникам Компанiї.
Резерв на оплату вiдпусток станом на 31.12.2015 року нарахований з урахуванням єдиного
соцiального внеску та становить 105,3 тис. грн. (вiдображений в рядку 1521 Балансу).
Важливi оцiнки i професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики
Для оцiнки зобов'язань з виплати вiдшкодувань Компанiя використовує допущення, заснованi
на власнiй аналiтицi. Аналiтичнi данi Компанiї надходять переважно з її щоквартальних звiтiв
про виплату страхових вiдшкодувань.
Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв
(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв.
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної
ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Управлiння операцiйними
та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх
процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, це грошовi кошти та депозити в банках.
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по валютi , та схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку.
Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик змiни вартостi фiнансового iнструмента внаслiдок
коливань валютних курсiв.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Наявнiсть у Страховика системи управлiння ризиками та її ключовi характеристики:
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi компанiї. АТ "УОСК"
здiйснює управлiння фiнансовими, ринковими, операцiйними ризиками, ризиком лiквiдностi,
ризиком змiни тарифної ставки при укладеннi договорiв страхування.
Основнi принципи управлiння ризиками:

1.
Цiленаправленiсть - чiтке визначення цiлей управлiння ризиками, взаємопов'язане з
визначеними цiлями Товариства. Стратегiя управлiння ризиками стала складовою стратегiї
управлiння Товариства.
2.
Комплекснiсть - оцiнка i управлiння системою ризикiв здiйснюється з врахування
виявленого взаємозв'язку окремих i iнтегрованих ризикiв (здiйснюється розширений
комплексний ризик-менеджмент).
3.
Системнiсть - управлiння ризиками координується Генеральним директором i
здiйснюється вiдповiдальним працiвником Страховика, що виконує функцiї оцiнки ризикiв.
4.
Непереривнiсть - управлiння ризиками є непереривним i здiйснюється на всiх рiвнях
управлiння Товариства, повинно бути об'єктивним та не залежним вiд бажання менеджерiв.
Також АТ "УОСК" у
фiнансових ризикiв:
"
уникнення ризику;
"
лiмiтування;
"
самострахування;
"
диверсифiкацiї;
"
перестрахування.

щоденнiй дiяльностi застосовує наступнi методи нейтралiзацiї

Компанiя контролює страховий ризик шляхом:
"
стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Компанiя встановлює лiмiти
максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає
вiдповiднi контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної
компетентностi. Оцiнка потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу
пов'язаних з ними ризикiв i виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.
"
укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Компанiя прагне диверсифiкувати
дiяльнiсть з перестрахування, використовуючи як договори облiгаторного перестрахування, так i
договори факультативного перестрахування. Крiм того, полiтика Компанiї передбачає
максимальне утримання ризику вiдповiдальностi по окремих страхових продуктах.
Серед зовнiшнiх ризикiв, якi значно впливали на дiяльнiсть у 2015 роцi можна видiлити
наступнi: девальвацiя нацiональної валюти; проведення антитерористичної операцiї на територiї
Донецької та Луганської областей; рiзкi коливання на фондовому ринку у зв'язку з нестабiльною
економiчною та полiтичною ситуацiєю в Українi; збiльшення рiвня злочинностi, а також загроза
терористичних актiв.
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi.
Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: дотримання вимог
до капiталу, встановлених Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг,
виконання нормативiв платоспроможностi та забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в
якостi безперервно дiючого пiдприємства.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi
зобов`язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансового iнструменту.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних
ринках на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань, без вирахування
витрат по операцiї.
Для фiнансових iнструментiв, торгiвля якими не здiйснюється на активному ринку, справедлива

вартiсть визначається шляхом застосування вiдповiдних методик оцiнки. Такi методики можуть
включати використання цiн недавно проведених на комерцiйнiй основi операцiй, використання
поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз дисконтованих грошових
потокiв, або iншi моделi оцiнки.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
Сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо
одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив на iншу
сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. АТ "УОСК" пов'язаних сторiн не
має.
Подiї, якi сталися пiсля дати звiту
Керiвництво Компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi й осiб,
уповноважених пiдписувати звiтнiсть.
В перiод мiж датою балансу i датою затвердження фiнансової звiтностi не вiдбулося
суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення користувачiв.
АТ "УОСК" ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби користувачiв
фiнансової звiтностi.
Генеральний директор АТ "УОСК"
Головний бухгалтер

Парфенюк С.С.
Демко Г.В.

