Контрольна сума EE6F8A1A4D002CACC31ECEB456D1F69E53A96D57
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

2 березня 2015 р.

Приватне акціонерне товариство
Підприємство

"Страхова компанія "ВУСО"

за ЄДРПОУ

31650052

Територія

Київська область

за КОАТУУ

8036100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

96220

Інші види страхування, крім страхування
Вид економічної діяльності

життя

Середня кількість працівників

за КВЕД

65.12
EE6F8A1A4D002CACC31ECEB45

Контрольна сума

6D1F69E53A96D57

03680 МІСТО КИЇВ вул Казимира
Малевича, буд.31
Адреса, телефон
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться
гривнях з копійками)

044 500 37 33
в

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за
методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими
авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка

Код рядка

На початок
звітного періоду

2

3

На кінець звітного
періоду
4

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

258,8
345,8
87
0
2874,1
10948,2
8074,1
0
0
0
0
0

258
342,2
84,2
0
3010,8
8945,3
5934,5
0
0
0
0
0

1022

0

0

1030
1035
1040
1045
1050
1060

19979,3
52503,3
0
0
0
0

19979,3
38619,3
0
0
0
0

1065
1090
1095

5116,6
0
80732,1

5462,1
0
67329,5

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

295,8
0
0
0
0
0
0
0

461,8
0
0
0
0
0
0
0

1125

10140

14391,6

1130
1135
1136

683,6
3564,8
3564,8

2188,6
1292,2
1291,7

1140

174,2

292,3

1145
1155
1160
1165
1166

12,6
1965,3
197554,6
99703,7
22,1

55,9
2889,2
187325,1
82184
28,3

Рахунки в банках

1167

99681,6

82126,3

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

1170
1180
1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
21554,3
0
2,6
21551,7
0
0
335648,9

0
55484,9
0
0
55484,9
0
0
346565,6

1200
1300

0
416381

0
413895,1

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

60000
0
0
0
0
0
20000
174654,5
0
0
38237,8
292892,3

60000
0
0
0
0
0
40000
164005,4
0
0
12168,8
276174,2

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

0
0
0
0
0
0
0
0
106214,8
0
11200,9
95013,9
0
0
0
0
106214,8

0
0
0
0
0
0
0
0
95597,4
0
6576,5
89020,9
0
0
0
0
95597,4

1600
1605

0
0

8214
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630

0
7879,4
37,4
0
153,8
347,8

0
292,6
19
0
0
233

1635

2043,1

3354

1640

7,3

0

1645

0

0

1650
1660
1665
1670
1690
1695

92,7
627,1
0
0
6085,3
17273,9

27735,5
105
0
0
2170,4
42123,5

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

1800
1900

0
416381

0
413895,1

Керівник

М ітроніна Ол ена Вікторівна

Головний бухгалтер

К ова льова Ол ьга Володимирівна

(підпис)
(підпис)

Контрольна сума EE6F8A1A4D002CACC31ECEB456D1F69E53A96D57
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2 березня 2015 р.
Приватне акціонерне товариство
"Страхова компанія "ВУСО"

Підприємство

за ЄДРПОУ

31650052

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Форма №2 Код за ДКУД 1801003

Стаття

1

За
аналогічний
період
попереднього
року
4

За звітний
період

Код рядка

2

3

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

2000
2010
2011
2012
2013

148717,3
148717,3
229850,6
121059,3
-5992,9

125821
125821
272937,5
147710,2
17386,6

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

33933,1

17980,3

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

2050
2070

799,1
37990,8

996,4
35329,5

2090
2095

109927,4
0

89495,1
0

2105
2110
2111

0
30690,8
30693,4

0
-2487,3
-2484,7

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
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати

2112
2120

-2,6
8430,1

-2,6
18739,3

2121

0

0

2122
2130
2150
2180

0
10739,3
29735,3
1492,8

0
11108
38196,1
12685,1

2181

0

0

2182

0

0

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

107080,9
0
0
0
3494,6
0
1244,1
0
95463,2

43757,9
0
0
0
2922,5
0
387,2
0
298,9

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
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування

2275

0

0

2290
2295
2300

13868,2
0
4517,3

45994,3
0
5022,5

2305

0

0

2350
2355

9350,9
0

40971,8
0

2400
2405
2410

0
0
0

0
0
0

2415
2445
2450

0
0
0

0
0
0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2455
2460
2465

0
0
9350,9

0
0
40971,8

2500
2505
2510
2515
2520
2550

2299,8
5369,2
1945,8
1054,9
31636,9
42306,6

2313,6
7720,7
2933,7
1188,2
50320,3
64476,5

2600
2605
2610

0
0
0

0
0
0

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

2615
2650

0
0

0
0

Керівник

Мі троні на Олена Ві кторівна
(підпис)

Головний бухгалтер

К овальова Ольга
Волод им ирі вна
(підпис)

Контрольна сума EE6F8A1A4D002CACC31ECEB456D1F69E53A96D57
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)
Приватне
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія
"ВУСО"

Підприємство

2 березня 2015 р.

за ЄДРПОУ

31650052

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік
Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Код
рядка

За звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
надходження від отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів

2

3

4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

0
0
0
0
0
0
82,6

0
0
0
0
0
1700
45,4

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів

3025
3035
3040
3045
3050
3055
3095

183,5
0
5,6
0
211672,3
0
48855

328,8
0
16,3
0
252794,5
0
17339

3100
3105
3110
3115
3116
3117
3118
3135
3140
3145
3150
3155
3190
3195

34579,9
5094
2518,9
2961,2
2244,6
0
716,6
0
0
1176,9
36770
0
127779,2
46957,7

37531,8
6872
3223,6
10843,3
9817,8
0
1025,5
0
0
1996,3
33368,6
0
144688,2
33700,2

3200
3205

165223
0

179500
0

3215
3220
3225

6468,5
0
0

6262,4
0
0

Стаття

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 грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

3230

0

0

3235
3250

0
0

0
0

3255
3260
3270
3275

236168,9
0
0
0

212207,8
0
0
0

3280
3290
3295

0
0
-64477,4

0
0
-26445,4

3300
3305
3310
3340

0
0
0
0

0
0
0
0

3345
3350
3355
3360
3365
3370

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3375
3390
3395
3400
3405
3410

0
0
0
-17519,7
99703,7
0

0
0
0
7254,8
92448,9
0

3415

82184

99703,7
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Приватне
акціонерне
товариство
"Страхова
компанія
Підприємство

"ВУСО"

за ЄДРПОУ

31650052

Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
рядка

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

2

Нерозподі
Інші
Додатк Резервн лений
Неопла Вилуче
ровани
лу
овий
ий
прибуток
чений
ний
Всього
(непокри
й
дооцінк капітал капітал
т
капітал капітал резерви
ий
капітал
ах
збиток)
Зареєст Капіта

3

4

5

6

7

8

9

10

11

4000

60000

0

0

20000

174654,5

0

0

38237,8

292892,3

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4010
4090

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4095

60000

0

0

20000

174654,5

0

0

38237,8

292892,3

4100

0

0

0

0

9350,9

0

0

0

9350,9

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4114

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

Інший сукупний
дохід
4116
Розподіл прибутк у:
Виплати
власникам
(дивіденди)
4200

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

Головний бухгалтер

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4210

0

0

0

20000

-20000

0

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

0

0

0

0

0

0

-26069

-26069

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

0

0

20000

-10649,1

0

0

-26069

-16718,1

4300

60000

0

0

40000

164005,4

0

0

12168,8

276174,2

Міт р оніна Олена Вікторівна
Ковальова Ольга Володимир івна

(підпис)
(підпис)

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРАТ «СК «ВУСО»
за 2014 рiк
1. Загальна iнформацiя
ПрАТ «Страхова компанiя «ВУСО» створене у 2001 роцi як ЗАТ СК "Схiдно-Українське страхове товариство",
згiдно з Установчим договором вiд 24.09.2001 р. та зареєстроване Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради
"24" вересня 2001 р. за реєстрацiйним № 1 266 120 0000 000593.
29.09.2010 р. ЗАТ СК "ВУСО" перейменовано на ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ВУСО».
Предметом дiяльностi Компанiї є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням,
розмiщенням страхових резервiв i їх управлiнням. Компанiя здiйснює обов'язковi та добровiльнi види страхування
та перестрахування згiдно з вимогами законодавства України, на якi вона отримала лiцензiї. На 31.12.2014 року
Компанiя має 21 лiцензiю .
Форма власностi - приватна.
В 2014 році змінено юридичну адресу Компанiї – 03680, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31.
До складу Компанiї станом на 31 грудня 2014 року входить 31 Представництво, якi дiють у вiдповiдностi до
затверджених Положень та виконують представницькi функцiї в регiонах України.
Протягом 2014 року було припинено діяльність представництва ПрАТ "СК "ВУСО" в мiстi Сiмферополь та
утворене
представництво
ПрАТ
"СК
"ВУСО"
в
мiстi
Києвi
№
2.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалось.
Депозитарiй, який надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Компанiї акцiонерне товариство
"Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" (код ЄДРПОУ 35917889), адреса: 04071, м. Київ, вул. Тропiнiна,7-Г,
Лiцензiя АВ № 498004 вiд 19.11.2009 р., договiр про обслуговування емiсiї цiнних паперiв № Е2600/10 вiд
29.11.2010
р.
Облiкова чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2014 року складає 353 працiвника, середньооблiкова
чисельнiсть
штатних
працiвникiв
у
2014
роцi
–
340
осiб.
Компанiя є членом наступних об’єднань: Моторне (транспортне) страхове бюро України; Ядерний страховий пул
України;
Будiвельний
страховий
пул
України;
Лiга
страхових
органiзацiй.
2. Економiчне середовище, в якому Компанiя проводить свою дiяльнiсть.
Протягом 2014 року Україна перебувала у стані політичних та економічних потрясінь. У лютому Парламент
України проголосував рішення щодо відновлення дії Конституції 2004 року та відставку чинного Президента. У
травні відбулися вибори Президента України і був сформований перехідний уряд. У жовтні відбулися
позачергові вибори до Верховної Ради України. У грудні Верховна Рада України затвердила склад нового
Кабінету Міністрів.
Відповідно до Указу Президента України «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13
квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної
цілісності України» від 14 квітня 2014 року № 405/2014 на сході України була розпочата антитерористична
операція, що триває на цей час.
На фоні вкрай напруженої політичної ситуації українська гривня девальвувала щодо основних світових валют,
через військові дії знизилося промислове виробництво та обсяг експорту в Донецькій та Луганській областях та в
цілому по країні, прискорилися інфляційні процеси, скорочення іноземного капіталу, виведення коштів із банків
вкладниками та проблеми з поверненням наданих кредитів привели до виведення з ринку низки банків.
Протягом 2014року уряд України вживав заходів для стабілізації економіки та фінансів та зменшення політичної
та соціальної напруги. Ведуться переговори із місією Міжнародного Валютного Фонду щодо рефінансування
заборгованості та виділення стабілізаційних кредитів, а також кредитів на реформування економіки та державного
управління. Міжнародні організації, США та Європейський Союз зголосилися надати суттєву фінансову
допомогу на реструктуризацію та підтримку української економіки. Стабілізація економіки знаходиться, в значній
мірі, в залежності від успішності дій уряду України, разом з тим, подальший розвиток політичної ситуації на разі
неможливо передбачити.
Розгортання кризових проявів мало негативний вплив на страховий бізнес в Україні, який підсилився
проблемами державного регулювання в галузі через неспроможність Національної Комісії, що здійснює
регулювання у сфері ринків фінансових послуг виконувати свої функції в повному обсязі із-за кадрових проблем.
Керiвництво вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї, але не
може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi галузi економiки у зв’язку з
полiтичними подiями в країнi, а також те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Компанiї.
Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до непередбачених змін
економічної ситуації, які вплинуть на характер операцій Компанії. Невизначеність політичних, юридичних,
податкових та нормативно-законодавчих умов функціонування, включаючи можливість змін негативного
характеру, може значною мірою вплинути на можливість Компанії успішно проводити комерційну діяльність.
3. Основи формування та подання фiнансової звiтностi
Фінансова звітність підготовлена відповідно згідно вимог ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні» відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), що
прийняті Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна продовжувати свою діяльність
на безперервній основі. Керівництво та акціонери мають намір і в подальшому розвивати діяльність Компанії в
Україні.
На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на
безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу та забезпечення
платоспроможності.
Фiнансова звiтнiсть складена на основi iнформацiї про активи, зобов'язання, капiтал, господарськi операцiї i
результати дiяльностi Компанії за даними бухгалтерського облiку з урахуванням вимог Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i фiнансових звiтiв перед складанням рiчної
фiнансової звiтностi проведена iнвентаризацiя активiв i зобов'язань вiдповiдно до Iнструкцiї про iнвентаризацiю
основних коштiв, нематерiальних активiв ТМЦ, коштiв, документiв i розрахункiв, затвердженої наказом Мiнфiну
України вiд 11.08.94 № 69. Інвентаризація проведена станом на 01.11.2014 згiдно наказу № 58 вiд 03.11.2014 р. в
повному обсязі, за винятком інвентаризації активів, розташування яких пов’язано з регіонами проведення АТО.
Фiнансова звiтнiсть Компанії представлена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є функцiональною
валютою. Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському
облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до
iноземних валют. Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому
еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання. На кожну
наступну пiсля визнання дату балансу:
- усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим)
курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському
облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї).
Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були наступними:
31 грудня 2014р.
31 грудня 2013р.
1 долар США
1 євро

15,768556 грн.
19,232908 грн.

7,993 грн.
11,041530 грн.

Звiт про рух грошових коштiв складено прямим методом.
Формат фiнансових звiтiв, який застосований згiдно з вимогами Уряду України для подання фiнансової звiтностi
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року не забезпечує повну
вiдповiднiсть цих звiтiв МСФЗ.
Основні облікові оцінки та припущення
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень,
оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а також суми активів і
зобов'язань, доходів і витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на
історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких
формують основу для суджень щодо балансової вартості активів і зобов'язань, яка не є очевидною з інших джерел.
Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, в
кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок.
Зокрема, інформація щодо істотних сфер невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової
політики представлені далі:
1.Справедлива вартість цінних паперів, призначених для торгівлі.
Справедлива вартість цінних паперів, призначених для торгівлі, являє собою ціну, за якою була б проведена
операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на який Компанія має
безпосередній доступ. Цінні папери призначені для торгівлі, вартість яких неможливо визначити достовірно,
оцінюються за собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. Інші методи
обґрунтованого визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності інформації про
ринкові котирування таких компаній і відсутності всіх необхідних даних для проведення аналізу дисконтованих
грошових потоків.
У разі існування об’єктивних свідчень знецінення цінних паперів призначених для торгівлі визначається резерв
на покриття збитків.
Оцінка резерву на покриття збитків розраховується із урахуванням професійного судження. Хоча існує
ймовірність того, що у певні періоди Компанія може зазнати збитків, розмір яких буде значним по відношенню до
резерву на покриття збитків від знецінення. На думку керівництва, резерв на покриття збитків від знецінення є
адекватним для того, щоб покрити збитки від ризикових активів станом на звітну дату (Примітка 7).
2. Термін корисного використання нематеріальних активів та основних засобів
Знос або амортизація на нематеріальні активи та основні засоби, нараховується протягом строку їх корисного
використання. Строки корисного використання засновані на оцінках того періоду, протягом якого актив буде
приносити прибуток. Ці строки періодично переглядаються на предмет подальшої відповідності.
3. Судові розгляди.
Відповідно до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки у випадку існування поточного зобов'язання за минулими
подіями, можливості переходу економічних вигод та достовірної оцінки суми витрат. У випадках, коли ці вимоги
не дотримуються, інформація про умовне зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової звітності.

Реалізація будь-якого умовного зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана та розкрита у фінансовій
звітності, може мати істотний вплив на фінансовий стан Компанії. Застосування даних принципів облікової
політики щодо судових справ, вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань
поза її контролем. Компанія переглядає вирішені судові справи, слідуючи подіям в судових розглядах на кожну
дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих факторів, які беруться
до уваги при прийнятті рішення про формування резерву - характер судового процесу, вимоги або оцінки,
судовий порядок та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій судовий процес, вимога або оцінка мають
місце, перебіг процесу (включаючи його протягом після дати складання фінансової звітності, але до дати її
випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку з такими суперечками і будь-яке рішення керівництва
Компанії щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес).
Облікова політика та основні принципи фінансової звітності
Нематеріальні активи
Визнання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до МСФО 38 «Нематеріальні
активи».
На балансі обліковуються ідентифіковані нематеріальні активи. Нематеріальними активами визнаються
контрольовані активи, від використання яких мають надходити економічні вигоди та які можливо достовірно
оцінити.
По нематеріальних активах, які не відповідають критеріям визнання, витрати визнаються у витратах поточного
періоду.
Нематеріальний актив первісно оцінюється за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальний актив
відображається у відповідності до моделі собівартості, тобто за собівартістю за вирахуванням амортизації та
збитків від зменшення корисності. Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із
застосуванням прямолінійного методу. Безстрокові нематеріальні активи (ліцензії) вважаються неамортизованими
активами та по таким об'єктам нарахування зносу не проводиться.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання нематеріальних
активів.
Терміни корисного використання нематеріальних активів за групами:
Група
Програмне забезпечення
Товарні знаки, торгові марки
Право користування телефонним номером

Термін корисного
використання
120 місяців
60 місяців
60 місяців

Основні засоби
Облік основних засобів здійснюється у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».
Основним засобом визнається актив, який утримується для надання послуг, для здавання в оренду або для
адміністративних цілей, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) більше року та його
вартість перевищує 1000,00 грн.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класіфікуються по групам:






Будівлі ;
Машини та обладнання;
Автомобілі (Транспортні засоби);
Меблі та інвентар, офісне обладнання;
Інші основні засоби.

Об'єкт основних засобів, який відповідає критеріям визнання активу, зараховується на баланс Компанії за
собівартістю.
Наступна оцінка основних засобів здійснюється по історичній вартості у відповідності до моделі собівартості
МСБО 16 «Основні засоби».
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на
реконструкцію, капітальний ремонт та заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються.
Капітальні витрати на поліпшення орендованих основних засобів обліковуються у складі інших необоротних
матеріальних активів.
Амортизацію активу починають з моменту, коли він стає придатним для використання, тобто с дати акту введення
в експлуатацію основних засобів.
Амортизація окремого об'єкта основних засобів для бухгалтерського обліку розраховується із застосуванням
прямолінійного методу.
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання основних засобів з
урахуванням очікуваної залишкової вартості (ліквідаційної вартості), яка встановлюється на рівні 10% його
первісної вартості (собівартості), крім основних засобів, віднесених до групи Інші основні засоби.
Терміни корисного використання основних засобів за групами:
Група

Термін корисного
використання

Будівлі
Машини та обладнання
Автомобілі (Транспортні засоби)
Меблі, інвентар, офісне обладнання
Інші основні засоби
Поліпшення орендованих приміщень

240 місяців
30 місяців
60 місяців
30 місяців
50 місяців
протягом строку оренди

Ліквідаційна вартість та терміни корисного використання об’єктів основних засобів можуть бути переглянуті.
Зміна ліквідаційної вартості та терміну корисного використання об’єкту основних засобів відображається як зміна
облікових оцінок, а не облікової політики.
Знецінення активів
Компанія при оцінці активів керується МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
На дату складання фінансової звітності Компанія може визначати ознаки знецінення активів:
- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались;
- старіння чи пошкодження активу;
- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність Компанія,
протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни в наступному
періоді, які негативно впливають на діяльність компанії.
У випадку наявності ознак знецінення активів, визначається сума очікуваного відшкодування активу. Сума
очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом витрат на
продаж і цінністю використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу,
різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової
вартості активу до суми відшкодування.
Протягом 2014 року були отримані об’єктивні свідчення щодо знецінення цінних паперів, що належать Компанії.
На такі цінні папери нарахований резерв знецінення фінансових інвестицій. (Примітка 7).
Оренда
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності операції. При
цьому необхідно встановити, залежить виконання угоди від використання конкретного активу або активів,
переходить право користування активом у результаті цієї угоди.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і
вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 17
«Оренда».
Оренда, за умовами якої орендодавець зберігає за собою основні ризики і вигоди, пов'язані з використанням
даного активу, класифікується як операційна.
Компанія виступає як Орендарем, так і Орендодавцем основних засобів.
У випадку коли Компанія виступає Орендарем основних засобів орендні платежі операційної оренди
відображаються в Звіті про фінансові результати як інші операційні витрати в сумі нарахування за звітний
період.
У випадку коли Компанія виступає Орендодавцем основних засобів орендні платежі
визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані.
Запаси
Запаси товарно-матеріальних цінностей Компанією визнаються, оцінюються і обліковуються згідно з МСФО 2
«Запаси». Одиницею запасів є кожне найменування цінностей, яке оприбутковується за ціною придбання.
Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів.
Фінансові інвестиції
В результаті застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Компанія класифікує цінні
папери за такими категоріями:
 Вкладення в цінні папери призначені для торгівлі, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток і
збиток;
 Цінні папери з фіксованими строками погашення за умови, що керівництво має намір і можливість утримувати
ці цінні папери до погашення, класифікуються як утримувані до погашення;
 Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути реалізовані для
підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки процента, валютного курсу або цін на ринку цінних паперів,
класифікуються, як в наявності для продажу.
Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається в момент здійснення інвестиції та під час
регулярного перегляду відповідності інвестицій поставленим цілям.
Фінансові інвестиції, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, приймаються до
обліку за вартістю придбання. Витрати на виплату винагороди та комісійних, що сплачуються Компанією
брокерам і агентам не збільшують вартість фінансової інвестиції.
Вкладення в цінні папери, що класифіковані як призначені для торгівлі, за якими існує активний ринок, і ринкова
вартість яких може бути достовірно визначена, на дату складання звітності враховуються за ринковою вартістю.

Цінні папери призначені для торгівлі, вартість яких неможливо визначити достовірно, обліковуються за
собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку.
Цінні папери до погашення первинно оцінюються і відображують у бухгалтерському обліку за собівартістю (у
розрізі таких складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату
придбання). Комісійні витрати та інші витрати, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів, збільшують суму
премії (дисконту) на дату їх придбання.
На дату балансу боргові цінні папери до погашення відображують за амортизованою собівартістю із
застосуванням методу ефективної ставки процента.
До цінних паперів, що класифікуються як наявні для продажу, відносяться акції, інші цінні папери з нефіксованим
прибутком та боргові цінні папери..
На дату балансу цінні папери наявні для продажу відображаються:

за справедливою вартістю;

за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні
папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо.
Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні компанії обліковуються згідно МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані
підприємства».
До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції та інші цінні папери (корпоративні права) з
нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або дочірньої компанії, за
винятком таких цінних паперів, що придбані та утримуються виключно для продажу.
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первинно оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за
собівартістю. Витрати на операції, пов'язані з придбанням інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату її
придбання.
Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі, згідно з яким балансова вартість
інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку (збитку) та в
сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень за вирахуванням резерву
сумнівних боргів. Для відображення заборгованості за чистою вартістю проводиться аналіз заборгованості за
строками її виникнення.
Резерв сумнівних боргів нараховується методом застосування коефіцієнту сумнівності залежно від терміну
непогашення заборгованості:
до 90 днів – 0
від 91 до 365 днів – 0,2
від 366 до 730 днів - 0,5
від 731 до 1065 днів - 1
Сумнівна заборгованість не вважається фінансовим активом.
Дебіторська заборгованість по страхуванню
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за первісною вартістю. В
подальшому дебіторська заборгованість визнається за мінусом резерву сумнівних боргів .
Безнадійною заборгованістю вважається заборгованість за договорами, по якім минув строк позивної давнини або
термін дії яких закінчився. Безнадійна заборгованість списується з балансу на витрати поточного періоду.
В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості по страхуванню відноситься дебіторська
заборгованість по перестрахуванню та по комісійній винагороді.
Дебіторська заборгованість співробітників за позиками
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по позикам співробітникам оцінюється та визнається за
первісною вартістю. Дисконтування заборгованості працівників по позикам не проводиться.
Дебіторська заборгованість та товари, роботи , послуги та інша дебіторська заборгованість
При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за
первісною вартістю. В балансі дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги визнається з урахуванням
резерву сумнівних боргів .
Дебіторська заборгованість, яка не пов'язана зі страховою діяльністю, розрахунки з бюджетом по податках, з
Пенсійним фондом, з одержаних доходів та виданим авансам та інша оцінюється та визнається за первісною
вартістю.
Страхові виплати
Компанія відображає суми витрат, пов'язаних зі страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений договір
страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначених договором страхування як застрахованих, а
також наявності документів, що підтверджують факт настання страхового випадку, суму збитку, який був

отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового розслідування.
Регресні виплати
Компанія здійснює виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в межах страхової суми
при наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування. При цьому, у разі
наявності винної сторони в ДТП і виплати страхового відшкодування потерпілій стороні, згідно з Цивільним
кодексом України,
Компанія має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони у розмірі виплаченого
страхового відшкодування. Компанія оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної сторони і з
урахуванням цього відображає суми регресів у складі сум, які зменшують суму страхових виплат у фінансовій
звітності.
Страхові зобов'язання (страхові резерви)
МСФЗ 4 «Страхові контакти» передбачено надання інформації про страхові зобов'язання (страхові резерви), але
не містить методики їх створення.
Розрахунок страхових резервів здійснюється Компанією відповідно до чинного законодавства, а саме ст.31
Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р № 85/96-ВР (зі змінами та доповненнями) і регламентовано
Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України від 17.12.2004р. № 3104, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. № 5117 та
Постановою КМУ №671 від 23.07.2008р. Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій,
що проводиться за договорами ОСЦПВВНТЗ».
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Компанією створюються такі технічні
резерви:
резерв незароблених премій (РНП);
резерв заявлених, але не не врегульованих страхових випадків (РЗЗ);
резерв страхових випадків, які виникли, але не заявлені (РЗВЗ);
резерв коливань збитковості (РКЗ);
резерв катастроф (РК).
На кінець кожного звітного періоду проводиться оцінка адекватності визнаних страхових зобов'язань (РНП, РЗЗ,
РЗВЗ), використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків за страховими контрактами. Якщо
ця оцінка показує, що балансова вартість страхових зобов'язань є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх
грошових потоків, нестача визнається у звіті про прибутки та збитки.
Перестрахування
У ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків.
Угоди про
перестрахування забезпечують більшу диверсифікацію бізнесу, дозволяють здійснювати контроль над
потенційними збитками, що виникають внаслідок страхових ризиків, і надають додаткову можливість для ризику.
Активи перестрахування включають суми заборгованості інших компаній, що здійснюють перестрахування, за
виплачені і невиплачені страхові збитки, і витрати по коригуванню збитків, і передані незароблені страхові премії.
При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за договорами
перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються як суми часток перестраховиків у
резервах незароблених премій.
Суми часток перестраховиків у страхових резервах інших, ніж резерви незароблених премій на звітну дату
обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані перестраховикам протягом
розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви, інші, ніж резерв незароблених
премій.
Зобов'язання
Облік і визнання зобов'язань здійснюється Компанією відповідно до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання
та умовні активи».
Зобов'язання Товариства класифікується на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (строк
погашення до 12 місяців). Зобов'язання довгострокові (непоточні) та поточні відображаються у балансі окремо.
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній вартості, що
дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.
Всі винагороди працівникам враховувати як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати працівникам».
Забезпечення відпусток працівників
Щоквартально проводиться нарахування резерву відпусток множенням нарахованої за квартал заробітної плати на
коефіцієнт резервування. Розрахунок коефіцієнта резервування здійснюється на початку року, як співвідношення
планової суми відпускних з нарахуваннями до загального річного планового фонду оплати праці з нарахуваннями.
Зобов'язання за пенсійними програмами
Компанія бере участь у державній пенсійній системі України. Дана система вимагає від роботодавця виплати
поточних щомісячних внесків, які розраховуються на основі процентних ставок від фонду оплати праці. У звіті
про фінансові результати такі витрати відображаються в тому періоді, в якому вони були понесені.
В Компанії не існує інших пенсійних програм, програм додаткових виплат при виході працівників на пенсію або

інших значних компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань.
Припинення визнання фінансових активів і зобов'язань
Компанія припиняє визнання фінансового активу тільки в тому випадку, коли:

закінчується термін договірних прав вимоги на потоки грошових коштів по фінансовому активу; або

відбувається передача фінансового активу, і така передача відповідає критеріям припинення визнання.
Компанія списує фінансове зобов'язання (або частини фінансового зобов'язання) з балансу тоді і тільки тоді, коли
воно погашено, тобто, коли зазначене в договорі зобов'язання виконано, анульовано або строк його дії закінчився.
Умовні активи і зобов'язання
Умовні зобов'язання не визнаються у фінансовій звітності, але інформація про них надається у примітках, за
винятком тих випадків, коли ймовірність відтоку ресурсів, які містять економічні вигоди, є незначними.
Оподаткування
Поточні витрати на сплату податку на страхову діяльність Компанії розраховуються відповідно до українського
податкового законодавства, базою є валова сума страхових премій, отриманих (нарахованих) Компанією
протягом звітного періоду за договорами страхування і перестрахування.
Для цілей фінансової звітності поточні витрати з податку на прибуток коригуються на суми відкладених податків,
що виникають із-за наявності тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань та їхньою
вартістю, врахованою для цілей оподаткування. Такі коригування призводять до відображення відстрочених
податкових активів або відстрочених податкових зобов'язань.
Для визначення відкладених податків на страхову діяльність та іншу діяльність застосовується балансовий метод.
Сума активів та зобов'язань по відкладеному оподаткування розраховується на основі очікуваної ставки податку,
яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових різниць може бути відшкодована або
реалізована.
Статутний капітал
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, безпосередньо пов'язані із збільшенням
статутного капіталу, відображаються як зменшення власних коштів учасників.
Дивіденди відображаються як зменшення власних коштів у тому періоді, в якому вони були оголошені.
Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються як події після звітної дати згідно з МСБО 10 «Події після
звітної дати», і інформація про них розкривається відповідним чином.
Визнання доходів
Компанія отримує доходи від реалізації послуг зі страхування, крім страхування життя. Договори страхування
(страхові поліси) вступають в силу після сплати страхового платежу, якщо інше не вказано в договорі.
Компанія отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування від розміщення
тимчасово вільних грошових коштів, а саме: відсотки від депозитів, дивіденди по фінансових вкладеннях,
прибуток від продажу цінних паперів, частки перестраховиків у страховому відшкодуванні, суми страхових
відшкодувань, отриманих в порядку регресу, агентські винагороди від інших страховиків, доходи від
господарських договорів.
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Компанія отримає економічні вигоди від проведених операцій і
розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому
періоді, в якому проведена операція.
Дивіденди і розподіл прибутку враховуються, як дохід, по мірі їх надходження.
Визнання витрат
Компанія несе витрати в процесі своєї операційної діяльності, а також інші витрати, які не пов'язані зі страховою
діяльністю.
Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення майбутніх економічних вигод,
пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно оцінені.
4. Застосування нових та переглянутих міжнародних стандартів фінансової звітності («МСФЗ»)
У травні 2014 року Рада з МСФЗ випустила новий стандарт МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за
контрактами з клієнтами». МСФЗ (IFRS) 15 являє собою єдине керівництво з обліку виручки, а також містить всі
вимоги до розкриття відповідної інформації у фінансовій звітності. Новий стандарт замінює стандарти МСБО
(IAS) 18 «Виручка», МСБО (IAS) 11 «Контракти на будівництво» та ряд інтерпретацій положень МСФЗ щодо
виручки.
МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 р. і пізніше. Дострокове
застосування стандарту дозволено.
В даний час Компанія аналізує вплив змін, внесених стандартом, на фінансову звітність.
У травні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна
діяльність», під назвою «Облік придбання часток у спільних операціях». Дані поправки містять роз'яснення щодо
обліку інвестицій в спільні операції, що представляють собою окремий бізнес, і вимагають від покупця такої
частки застосування принципів обліку об'єднання бізнесу, закладених в МСФЗ (IFRS) 3. Поправки до МСФЗ
(IFRS) 11 вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. і пізніше. Дострокове
застосування поправок дозволено.

Керівництво Компанії вважає, що внесені поправки не матимуть впливу на фінансову звітність.
У травні 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 16 «Основні засоби», МСБО (IAS) 38
«Нематеріальні активи», під назвою «Роз'яснення з допустимим методів нарахування амортизації». Дані поправки
роз'яснюють, що методи амортизації, що базуються на виручці, не можуть розглядатися як що відображають
споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі. Поправки до МСБО (IAS) 16 і МСБО (IAS) 38
набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2016 р. і пізніше. Дострокове застосування
поправок дозволено.
Керівництво Компанії очікує, що зазначені поправки не зроблять істотного впливу на фінансову звітність.
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну версію стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти».
Остаточна версія стандарту МСФЗ (IFRS) 9 стандарт замінює МСБО (IAS) 39 «Фінансові інструменти: визнання
та оцінка», а також всі попередні версії стандарту МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 зводить воєдино нові вимоги до
класифікації, оцінки та знецінення фінансових інструментів, а також до обліку хеджування. Щодо знецінення
МСФЗ (IFRS) 9 замінює модель понесеного збитку, що застосовувалася в МСБО (IAS) 39, на модель очікуваного
кредитного збитку, покликану забезпечити своєчасність і повноту визнання збитків за фінансовими активами.
МСФЗ (IFRS) 9 набирає чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 р. або пізніше. Дострокове
застосування стандарту дозволено.
В даний час Компанія аналізує вплив змін, внесених стандартом, на фінансову звітність.
В листопаді 2013 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки до МСБО (IAS) 19 «Виплати працівникам», під
назвою «Пенсійні плани з встановленими виплатами: Внески працівників». Невеликі зміни у стандарт внесено
стосовно внесків працівників або третіх осіб з пенсійних планів зі встановленими виплатами. Мета поправок спрощення обліку для внесків, що не залежать від стажу працівника, зокрема, внесків працівників, які
розраховуються як фіксований відсоток від заробітної плати. Поправки до МСБО (IAS) 19
вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 липня 2014 р. і пізніше. Дострокове застосування
поправок дозволено.
Керівництво Компанії очікує, що зазначені поправки не матимуть істотного впливу на фінансову звітність.
5. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи представлені таким чином:
Ліцензії на
здійснення
страхової
діяльності
Первісна вартість
на 31. 12.2013р.
 надійшло
 вибуло
Первісна вартість
на 31. 12.2014р.
Амортизація
на 31. 12.2014р.
Чиста вартість
на 31. 12.2013р.
на 31. 12.2014р.

Програмне
забезпечення

333

Знак для
товарів та
послуг

4

Разом

9

346

4
333

0

9

342

80

0

4

84

253
253

0
0

6
5

259
258

6. Основні засоби
Основні засоби представлені таким чином:

236

Поліпшення
орендованих
основних
засобів
2888

211
(34)

15
(2)

(2888)

64

(74)

2418

1291

175

0

8945

3010

1327

872

110

0

5935

898
1110

1512
1091

419

92
65

0

2874
3010

Будівлі

Машини та
обладнання

Авто
мобілі

941

3469

2364

697
(56)
10

54

941

4120

Амортизація
на 31. 12.2014р.

616

Чиста вартість
на 31. 12.2013р.
на 31. 12.2014р.

372
325

Первісна вартість
на 31. 12.2013р.
 надійшло
 вибуло
 внутрішнє
переміщення
Первісна вартість
на 31. 12.2014р.

Офісне
обладнання,
меблі,
інвентар
1050

Інші

Разом
10948
977
(2980)
0

Надходження основних засобів протягом звітного року відбулося шляхом як придбання нових об’єктів основних
засобів, так і модернізації існуючих (наприклад, оснащення автомобілів газобалонним обладнанням)
Крім власних основних засобів Компанія у своїй діяльності використовує орендовані у юридичних та фізичних
осіб основні засоби склад та вартість яких представлена наступним чином:
2014 рік

2013 рік

Будівлі (приміщення офісні)

11628

8637

Транспортні засоби

3699

4472

7. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції наявні для продажу
Фінансові інвестиції наявні для продажу у фінансовій звітності Компанії обліковуються за справедливою
вартістю з відображенням результатів переоцінки в іншому сукупному прибутку
Фінансові інвестиції наявні для продажу у невизначений термін у фінансовій звітності Компанії відображені у
складі довгострокових фінансових інвестицій.
Інвестиційні сертифікати ЗНВПІФ «КреміньІнвест» в управлінні ЗАТ КУА Альтера Ессет
Менеджмент

2014 рік

2013 рік

38619

52503

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства
2014 рік

2013 рік

Акції ПрАТ «Інвест-АСКО»

0

0

Акції ПАТ СК «Спас»

19979

19979

19979

19979

На 31.12.2014р. Компанії належить 24,938% у статутному капіталі ПрАТ «Інвест-АСКО» та 66,667% у статутному
капіталі ПАТ СК «Спас».
Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії обліковуються за методом участі в капіталі, згідно з яким балансова
вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму частки інвестора в чистому прибутку
(збитку) та в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період.
Фінансові інвестиції призначені для торгівлі
Цінні папери призначені для торгівлі у фінансовій звітності відображені у складі поточних фінансових інвестицій
і оцінені за собівартістю, оскільки визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності
інформації про ринкові котирування таких компаній і відсутності всіх необхідних даних для проведення аналізу
дисконтованих грошових потоків.
Щодо окремих цінних паперів у звітному році встановлено існування об’єктивних свідчень їх знецінення. На такі
цінні папери нараховано резерв знецінення у розмірі від 5 до 100 відсотків від вартості акцій в залежності від
фінансового стану емітента.
2014 рік

2013 рік

Акції українських емітентів

246147

197555

Резерв знецінення цінних паперів

(58822)

(0)

187325

197555

8.Запаси
Запаси Компанії станом на звітну дату представлені наступним чином:
Бланки полісів, спецзнаки
Паливо
Запасні частини

9. Дебіторська заборгованість

2014 рік
352
0
110
462

2013 рік
198
1
97
296

Кошти у централізованих страхових резервних фондах
Ускладі необоротних активів по статті «Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах»
відображено належні Компанії кошти, що перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро
України залишок яких складає:
- на 31.12.2013р. 5116 тис. грн.
на 31.12.2014р. 5462 тис. грн.
Протягом 2014 року Компанією виконано вимоги дотримання розміру гарантійного внеску в фонд захисту
потерпілих законодавчо встановленому розміру.

-

Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги становить:
2014рік
2013рік
Розрахунки зi страхувальниками за реалізовані
14920
11472
страхові продукти
528
(1332)
Резерв сумнівних боргів по договорам страхування
14392
10140
Нарахування резерву сумнівних боргів здійснено згідно коефіцієнту сумнівності, який установлено в залежності
від строку непогашення заборгованості
Зміни в резерві на зменшення корисності дебіторської заборгованості що відбулися протягом року включали:
Зменшення корисності згідно
коефіцієнтів сумнівності
На 31 грудня 2013 р.
Нараховано за рік
Використано
Сторновано невикористані суми

(1332)
(372)
0
1175

На 31 грудня 2014р.,
в тому числі за строками непогашення дебіторської заборгованості:
від 91 до 365 днiв
вiд 366 до 730 днiв
вiд 731 до 1065 днiв

(529)
336
33
160

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами представлена таким чином:
2014рік
Аванси надані вітчизняним постачальникам
Аванси надані іноземним постачальникам
Передплати за страховими відшкодуваннями з СТО

2013рік

1760
0
429

348
20
316

2189

684

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (авансові внески з податку на прибуток) - станом на
31 грудня 2014 та 2013 років складає 1292 тис. грн. та 3565 тис. грн. відповідно.
Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів включає відсотки за депозитними та поточними рахунками і
становить станом на 31 грудня 2014 та 2013 років 292 тис. грн. та 174 тис. грн. відповідно.
Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків (розрахунки з Моторним (транспортним) страховим
бюро України за інвестиційним доходом) станом на 31 грудня 2014 та 2013 років складає 56 тис. грн. та 13 тис.
грн. відповідно.
Інша поточна дебіторська заборгованість включає заборгованість за розрахунками:
2014рік
iз страховиками за угодами зарахування взаємних
вимог
з пiдзвiтними особами
за орендною платою
за позиками
за регресними вимогами
за агентською винагородою

2013рік

-

4

1155
16

4
7
163
3
10

за часткою перестраховика в страхових резервах
за виплатами страхового вiдшкодування
за виплатами страхового вiдшкодування з
вигодонабувачами
iз фондом соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності
за послуги асiстанса
зi зворотної фiнансової допомоги
з іншими дебіторами

147
7

202
7

-

21

54

20

1510

98
1413
13

2889

1965

Частка перестраховиків у страхових резервах
У статті «Частка перестраховиків у страхових резервах» Компанією відображено суму частки перестраховиків у
страхових резервах визначену та оцінену відповідно до національної нормативної бази щодо формування
страхових резервів (Примітки 3 та 13).
10. Грошові кошти
Грошові кошти та еквіваленти в розрізі валют представлені наступним чином:
Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті

2014рік
81818
366
82184

2013рік
99572
132
99704

2014рік
28
20740
61311
105
82184

2013рік
22
10795
88887
99704

Грошові кошти та еквіваленти включають:
Каса
Поточні рахунки
Депозити
Грошові кошти в дорозі

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв, розмiщених на рахунках в банках за
кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Standard and
Poor’s, Moody’s, Fitch, Кредит-Рейтинг, IBI-Рейтинг, Експерт-Рейтинг:
2014рік
2013рік
рейтинг uaA- та вище
45734
86 798
рейтинг uaBBВ та вище
35563
12 379
без рейтингу
753
505
82050
99682
Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення.
11. Зобов’язання
Компанія не має довгострокових зобов’язань, крім страхових резервів, інформація про які розкрита в Примітці
13.
Поточні зобов’язання Компанії включають кредиторську заборгованість та забезпечення виплат персоналу.
Кредиторська заборгованість за товари роботи послуги включає:
2014рік
2013рік
Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та
293
636
пiдрядниками
7244
Розрахунки iз перестраховиками
293
7880
Кредиторську заборгованість із Розрахунків iз перестраховиками в 2014 році відображено у складі кредиторської
заборгованості за страховою діяльністю.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (з податку з доходів фізичних осіб, місцевих
податків, та у 2014 році – військового збору) станом на 31 грудня 2014 та 2013 років складає 19 тис. грн. та 37
тис. грн. відповідно.
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування включає заборгованість зі сплати Єдиного
соціального внеску і станом на 31 грудня 2014 та 2013 років складає 0 тис. грн. та 154 тис. грн. відповідно.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці включає поточну заборгованість по заробітній
платі персоналу Компанії та розрахунки по депонентам, що складають станом на 31 грудня 2014 року 232 тис.
грн . і 1 тис. грн. та на 31 грудня 2013 року 347 тис. грн. і 1тис. грн.

Кредиторська заборгованість за одержаними авансами включає авансовi платежi за договорами страхування,
що складають станом на 31 грудня 2014 року 3354 тис. грн. та на 31 грудня 2013 року 2043 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками включає заборгованість учасникам з виплати
дивідендів і станом на 31.12.2013 р. складала 7 тис. грн., у 2014 році за результатами річної інвентаризації
вказана заборгованість списана за закінченням терміну позовної давності.
Інші поточні зобов’язання складають:
2014рік
2013рік
Розрахунки за виконавчими листами
Розрахунки зi страхувальниками
Розрахунки за Зеленою карткою
Розрахунки з агентами за комiсiйною винагородою
Розрахунки за послугами асистансу
Розрахунки зі страхування на користь третіх осіб
Розрахунки із підзвітними особами
Розрахунки із нарахованими відсотками
Розрахунки з iншими кредиторами

2
256
74
3
6
53
1776
2170

2
333
25
1483
3
1700
0
2539
6085

12. Поточні забезпечення
Поточні забезпечення представлені забезпеченнями виплат персоналу у вигляді резерву відпусток.
Резерв забезпечень виплат персоналу станом на 31 грудня 2014 та 2013 років складає 105 тис. грн. та 627 тис.
грн. відповідно.
Зміни в резерві забезпечень виплат персоналу що відбулися протягом року включали:
На 31 грудня 2013 р.
Нараховано за рік
Використано
Сторновано невикористані суми

(627)
0
522
-

На 31 грудня 2014р.,

105

Протягом 2014 року резерв відпусток не нараховувався у зв’язку з тим, що розмір резерву станом на початок
звітного року перевищував розрахункову середньорічну суму відпускних.
13. Страхові резерви
Протягом звітного року Компанія згідно з Порядком та правилами формування, розміщення та обліку страхових
резервів з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду», затвердженим
Розпорядженням Держфінпослуг №123 від 13.11.2003р. формувала страхові резерви у виді резерву незароблених
премій, резерву збитків та резерву катастроф з обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.
Протягом 2014 року резерв незароблених премій за договорами обов’язкового страхування цивільної
відповідальності власників наземних транспортних засобів формувався за методом «1/365» («pro rata temporis») за
кожним договором окремо.
За іншими видами страхування методом 1/4. Резерв незароблених премій та частки перестраховиків у резервах
незароблених премій формувались відповідно до вище зазначених нормативних документів у розмірі 80%
загальної суми надходжень страхових премій по відповідним видам страхування за період попередніх 9 місяців
(розрахунковий період). Сума надходжень страхових платежів за перші три місяці, за наступні три місяці та
останні три місяці розрахункового періоду множаться на розрахункові коефіцієнти по відповідних періодах - 0,25;
0,5; 0,75.
Розрахунок резерву збитків, які виникли але не заявлені, здійснюється лише по виду страхування цивільноправова відповідальність власників наземних транспортних засобів, методом фіксованого відсотка у розмірі 10%
від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.
Компанією створюється резерв на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття
збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки засновані на фактах. які є наявними в момент
резервування.
Резерв коливань збитковості формується за договорами з цивільно-правової відповідальність власників
наземних транспортних засобів. Резерв призначений для компенсації виплат страховика, що пов’язані з
відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді
перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за
видами страхування. Розрахунок резерву коливань збитковості здійснюється методом, якій затверджений
Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя (Розпорядження Держкомісії
№ 3104 від 17.12.2004р.)
Резерв коливань збитковості розраховано на щоквартальному базісі за період 2011 р. – 2 кв. 2014 р. на
основі показника середньочікуваного рівня збитковості на рівні 48,1% незалежним актуарієм (свідоцтво № 03-007

від 06.12.2012 р.) станом на 30.06.2014. Розмір резерву на 30.06.2014 актуарієм затверджено на рівні 5522,0 тис.
грн., починаючи з 01.07.2014 року резерв нараховувався із використанням коефіцієнту коливань збитковості
48,1% наростаючим підсумком.
Компанія протягом звітного періоду здійснювала операції перестрахування. Частки перестраховиків у страхових
резервах визначені та оцінені відповідно до національної нормативної бази щодо формування страхових резервів
відображені у статті «Частка перестраховиків у страхових резервах» активу Балансу (Звіту про майновий стан).
Рух страхових резервів, за вирахуванням частки перестраховиків, протягом
наступним чином:
Резерв незароблених премій
Залишок
Зміни
станом на
протягом року
31.12.2013р.
Резерв незароблених премій
95014
(5993)
Частка перестраховиків в РНП
(21552)
33933
73462
27940

звітного року представлений

Залишок станом
на 31.12.2014р.
89021
(55485)

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій

Резерв заявлених, але не виплачених
збитків
Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені
Резерв коливань збитковості
Резерв катастроф
Частка перестраховиків в резервах
збитків або резервах належних виплат

Залишок
станом на
31.12.2013р.

Зміни
протягом року

Залишок станом
на 31.12.2014р.

7968

(2867)

5101

3233

(1758)

1475

34686
3551

(28811)
2743

5875
6294

(3)

(3)

-

49435

(30690)

18745

Компанія відповідно до національних нормативних вимог визнає резерв коливань збитковості та резерв
катастроф і відображає ці два резерви у Балансі (Звіті про фінансовий стан) у складі власного капіталу в
статті «Інші резерви»:

Резерв коливань збитковості
Резерви катастроф

2014рік

2013рік

5875
6294
12169

34 687
3 551
38 238

Пiдтведження адекватностi страхових резервiв
На вимогу МСФЗ 4 «Страховi контракти» (парагр. 15-19), проведено тестування на адекватнiсть страхових
резервiв Компанiї станом на 31.12.2014 р.
Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що заявленi, але не
врегульованi) використанi методи математичної статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та там, де є
достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi
трикутникiв розвитку страхових виплат. Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй використанi
методи математичного моделювання комбiнованої звiтностi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї
ймовiрностей та математичної статистики. Адекватнiсть розмiру резерву незароблених премiй, заявлених, але
невиплачених збиткiв а також резерву збиткiв, якi виявленi, але незаявленi пiдтверджена на рiвнi, розрахованому
в звiтностi.
14. Статутний капітал
Статутний капітал Компанії сформований відповідно до Статуту у сумі 60 000 тис. грн. і є повністю
сплаченим. Внески до статутного капіталу здійснені грошовими коштами на суму 5 800 тис. грн. і за рахунок
дивідендів, спрямованих на збільшення статутного капіталу, на суму 54 200 тис. грн.
За офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2014 р. розмір статутного капіталу становить 3119 тис. ЄВРО.
На суму статутного капіталу Компанією здійснено випуск простих iмених акцiй номiнальною вартiстю десять
гривень у кiлькостi шiсть мiльонiв штук на суму шiстдесят мiльонiв гривень. Форма iснування акцiй бездокументарна. У звiтному перiодi обiг акцiй на зовнiшньому органiзацiйно оформленому ринку цiнних
паперiв, додаткова емiсiя та викуп цiнних паперiв не здiйснювалися. Акцiї не були включенi до
лiстингу/делiстингу фондових бiрж.
Основними акціонерами Компанії є ПрАТ "ВСК "Iншуранс груп" та Шойхеденко О.В., яким станом на 31 грудня
2014р. належать відповідно 69,9999 % та 26% у статутному капіталі Компанії.

15. Резервний капітал та вільні резерви.
Резервний капітал Компанії сформований в минулих звітних періодах за рахунок відрахувань частини чистого
прибутку відповідно до вимог законодавства України та Статуту Компанії в сумі 20000 тис. грн.
Протягом 2014 року загальними зборами акціонерів прийнято рішення про направлення 20 000 тис. грн.
нерозподіленого прибутку 2013 року на формування вільних резервів.
16. Доходи та витрати
Чистий дохід від реалізації страхових послуг представлено наступним чином:

Чистий дохід від реалізації послуг, всього
у тому числі:
-страхові платежі (премії, внески), валова сума
-частка страхових платежів, належні перестраховикам
-резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з
державного обов’язкового страхування на початок звітного періоду
-резерви незароблених премій та залишки страхових платежів з
державного обов’язкового страхування на кінець звітного періоду
-частка перестраховиків у резервах незароблених премій на початок
звітного періоду
-частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець
звітного періоду

2014рік
148717

2013рік
125821

229850
121059
95014

272938
(147710)
77627

79307

(95014)

21552

(3572)

29440

21552

Протягом 2014 року страхові платежі надійшли від страхувальників фізичних осіб 127753 тис. грн., від
перестрахувальників 49657 тис. грн. із них 4566 тис. грн. від перестрахувальників нерезидентів.
Із частки страхових платежів (премій, внесків) належних перестраховикам 121059 тис. грн., перестраховикамнерезидентам належить 3983 тис. грн.
У звітному році собівартість послуг зі страхування склала 799 тис. грн., страхові виплати 37991 тис. грн., валовий
прибуток 109927 тис. грн.
Доходи від зміни інших страхових резервів в 2014 році склали 30690,8 тис. грн.
Інші операційні доходи
2014рік
Інші операційні доходи, всього
у тому числі:

8430

2013рік
18739

- відсотки, нараховані по поточним та депозитним рахункам
6027
6812
- курсові різниці операційні
9
93
- операційна оренда активів
28
3
-коригування страхових резервів
11545
- списання кредиторської заборгованості по якій минув термін
64
142
позовної давнини
- надання агентських послуг та послуг асистансу
9
24
-відшкодування перестраховика
157
175
- інші доходи операційної діяльності
900
1181
Примітка. У звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за 2014 рік результат зміни інших страхових
резервів відображено згорнуто у складі доходів від зміни резервів, витрати та доходи від зміни резервів,
нараховані протягом звітного року не відображені у складі доходів та витрат відповідно.

Інші доходи
2014рік
Інші доходи, всього
у тому числі від:
- реалізації регресного права (у складі доходів МТСБУ)
- реалізації необоротних активів
- реалізації регресного права Компанією
- доходи від не операційної курсової різниці
- інші доходи

3494
45
0
3339
56
54

2013рік
2922
33
53
2802
0
34

Адміністративні витрати
До складу адміністративних витрат увійшли витрати, пов’язані з утриманням апарату управління, які включали:
2014рік

2013рік

10739
3014
1158
590
650
371
790
2041
250
1875

11108
3626
566
914
145
344
726
1995
349
2443

Адміністративні витрати, всього у тому числі:
-зарплату адміністративного апарату та нарахування до фондів
-оренда
-послуги банків
-інформаційні послуги
-комунальні послуги
-амортизаційні відрахування
-матеріальні витрати
-витрати на відрядження адміністративного персоналу
-інші витрати

Витрати на збут
Витрати на збут складаються з витрат, пов’язаних з реалізацією послуг, які надає Компанія та протягом 2014 та
2013 років включали:
2014рік
2013рік
-виплату агентської винагороди
16811
22889
-зарплату персоналу та нарахування до фондів
4301
6408
-рекламу
2989
2933
-оренду приміщень
3552
2831
-нарахування резерву сумнівних боргів
372
1114
-інші витрати
1710
2021
29735
38196
Інші операційні витрати
Інші операційні витрати протягом 2014 та 2013 років складалися з :
2014рік
2013рік
Інші операційні витрати всього, у тому числі
1492
12685
- відрахувань у технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій
9887
- відрахувань у резерв катастроф з обв’язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду
1658
- відрахувань в централізовані страхові резервні фонди
342
316
- відрахувань у фонд запобіжних заходів
212
217
- списання безнадійної дебіторської заборгованості
334
5
- внесків в об’єднання страховиків
407
339
- собівартості реалізованих виробничих запасів
17
19
- курсових різниць
12
54
- визнаних штрафних санкцій
49
97
- інших витрат
119
93
Примітка. У звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за 2014 рік результат зміни інших страхових
резервів відображено згорнуто у складі доходів від зміни резервів, витрати та доходи від зміни резервів,
нараховані протягом звітного року, не відображені у складі доходів та витрат відповідно.
Інші витрати
Інші витрати протягом 2014 та 2013 років складалися з :
2014рік
2013рік
- збитку від операцій з цінними паперами
95153
190
- інших витрат
310
109
95463
299
Фінансові витрати
У складі фінансових витрат протягом 2014 та 2013 років відображено відсотки за користування
короткостроковими кредитами які складали 1244 тис. грн. та 387 тис. грн. відповідно.
17. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати, складається тiльки iз суми
поточного податку на прибуток, який визначається, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого
за правилами податкового законодавства України.
Компанiя сплачує податок на прибуток за ставкою 3% вiд усiх чистих премiй за страхуванням. Весь iнший дохiд
(який включає переважно вiдсотки отриманi) у 2014 роцi обкладається податком на прибуток за ставкою 18%. На
витрати для цiлей оподаткування вiдносяться (за нормами податкового кодексу) тiльки тi витрати, якi

безпосередньо чи опосередковано стосуються нестрахової дiяльностi. Витрати, понесенi безпосередньо в
результатi операцiй страхування або пов'язанi зi збитками вiд iнвестицiйної дiяльностi та збитками вiд безнадiйної
заборгованостi, до складу витрат для цiлей оподаткування не включаються.
Вiдстрочений податок Компанiєю не визначається, оскiльки особливiстю оподаткування страховика є наявнiсть
тiльки постiйних податкових рiзниць та вiдсутнiсть тимчасових рiзниць.
Дані щодо прибутку, що підлягає оподаткуванню та витрат з податку на прибуток за 2014 рік наведені в таблиці:

Страхова
діяльність

Інша діяльність

Прибуток, що підлягає оподаткуванню

108874

6968

Ставка податку на прибуток

3%

18%

Витрати з податку прибуток

3266

1251

Всього по
Компанії

4517

Згідно з вимогами Податкового кодексу Компанія щомісячно сплачує протягом року авансові внески з податку за
прибуток.
Компанія була зареєстрована у Спеціалізованій податковій інспекції по роботі з великими платниками податку в
м. Донецьк та у грудні 2014 року автоматично переведена з території проведення АТО на облік до ДПІ у
Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві. Компанiя зареєстрована як платник окремих видiв податкiв в мiсцевих
органах державної податкової служби за мiсцезнаходженням Представництв (податок з доходiв фiзичних осiб,
податок на землю, екологiчний збiр).
18. Умовні зобов’язання
В ході звичайної діяльності Компанія має справу з судовими позовами та претензіями. Керівництво Компанії
вважає, що максимальна відповідальність за зобов'язаннями, які можуть бути наслідком позовів та претензій, у
разі виникнення, не матиме істотного впливу на фінансовий стан або результати майбутніх операцій Компанії.
19. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Компанією затверджено Положення про Систему управляння ризиками, обрано відповідального працівника за
управління ризиками. Система є інструментом, що допомагає ефективно управляти бізнесом Компанії, виявляти
нові можливості для прибуткового бізнесу, забезпечувати більш стабільний та прогнозований перебіг подій.
Згідно з картою ризиків - переліком ризиків страховика із зазначенням показників ймовірності настання подій,
що пов’язані з ризиками, та чутливості страховика до ризиків – Компанією визначені конкретні ризики:
Андеррайтинговий ризик:
ризик недостатності премій і резервів – ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх розмірів та
розподілу збитків при настанні страхових випадків;
катастрофічний ризик – ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх
наслідків.
ризик страхування здоров’я – ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв’язку з обслуговуванням
договорів медичного страхування, коливаннями частоти і ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок
та прогнозів щодо спалаху епідемій;
Ринковий ризик, що включає:
ризик інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та фінансових
інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій;
ризик процентної ставки – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до
коливання вартості позикових коштів;
валютний ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до коливання
курсів обміну валют;
ризик спреду – ризик, пов’язаний із чутливістю активів та зобов’язань страховика до коливання різниці в
доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій з тим самим (або близьким) терміном до
погашення;
майновий ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до коливання
ринкових цін на нерухомість;
ризик ринкової концентрації – ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або
у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів;
Ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого
дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком;
Операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів
оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та
несанкціоновані дії персоналу.

Ризик учасника фінансової групи - ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-учасника
фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, до складу якої входить
страховик.
Процедура управління ризиками включає ряд етапів, серед яких: розподіл напрямків діяльності та керівників,
відповідальних за ризик; виявлення потенційних ризиків на кожному напрямку, розробка плану мінімізації
ризиків; періодичний моніторинг діяльності Компанії та оцінка потенційних ризиків, переоцінка існцуючих;
щоденний моніторинг основних інформаційних ресурсів, інше.
З метою забезпечення платоспроможності Компанії встановлюється обов’язковий щоквартальний моніторинг
наступних величин:
1.1.
Відношення фактичної величини платоспроможності до нормативної величини платоспроможності
1.2.
Відношення сумарної величини активів, прийнятих для покриття страхових резервів, до величини
страхових резервів
1.3.
Відношення нетто-активів до статутного капіталу
1.4.
Відношення статутного капіталу до мінімальної величини статутного капіталу згідно вимог
законодавства
По кожному з вищеназваних відношень встановлюється мінімальний рівень (у відсотках). У випадку, якщо
фактичне відношення стає нижче за мінімальний рівень, вимагається створення плану дій щодо покращення
ситуації.
20. Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей: (i) дотримання вимог до капiталу,
встановлених регулятором, i (ii) забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого
пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi
капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує наявну суму
власного капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам, повернення капiталу акцiонерам
або емiсiї нових акцiй.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це мiнiмальна
сума акцiонерного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх
вимог до капiталу у 2014 роцi.
Звiт про корпоративне управлiння додається окремо.
Керівник

О.В. Мітроніна

Головний бухгалтер

О.В. Ковальова

ЗВІТ про корпоративне управління ПрАТ «СК «ВУСО» за 2014 рік
1. Мета провадження діяльності страховика.
Метою діяльності ПрАТ «СК «ВУСО» є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства в
результаті здійснення підприємницької діяльності у галузі надання страхових послуг.
Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з
посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
Принципи
корпоративного
управління - викладені
на підставі загальноприйнятих міжнародних
стандартів корпоративного
управління та з урахуванням національних особливостей і досвіду принципів
та рекомендацій,
необхідних для удосконалення практики корпоративного управління в Україні. Кодекс
корпоративного управління міcтить важливі принципи та
рекомендації
щодо якісного та прозорого
управління товариством,
дотримання яких має допомогти товариствам
у підвищенні їх інвестиційної
привабливості та конкурентоспроможності. Страховик дотримується в своєї діяльності вищезазначених
принципів.
Відсутні факти недотримання принципів корпоративного управління.
3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за
страховиком) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб – прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміну їх складу за рік.
Власники істотної участі ПрАТ «СК «ВУСО» станом на 31.12.2014 р.:
Фізична особа Шойхеденко Олександр Валерійович володіє 1 560 000 шт. простих іменних акцій на
загальну суму 15 600 000,00 грн., що становить 26% статутного капіталу.
Юридична особа ПрАТ «ВСК Іншуранс Груп» (код ЄДРПОУ 35689942; місцезнаходження 01021, м.Київ,
вул. Інститутська, будинок 19Б) володіє 4 199 991шт. простих іменних акцій на загальну сумму 41 999 910 грн.,
що становить 69.9999 % статутного капіталу ПрАТ «СК «ВУСО».
Склад власників істотної участі протягом року не змінився. Фактів невідповідності встановленим
законодавством вимогам протягом звітного року не виявлено.
4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею
комітети.
Склад наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО»:
Склад Наглядової ради станом на 01.01.2014:
Прохоров Сергій Миколайович - Голова Наглядової Ради,
Назарчук Олександр Ігорович – член Наглядової Ради,

ПрАТ «ВСК Іншуранс груп» в особі голови правління Піастро С.В. - член Наглядової Ради.
Склад наглядової ради станом на 23.10.2014:
Шойхеденко Олександр Валерійович - Голова Наглядової Ради,
Прохоров Сергій Миколайович – член Наглядової Ради,

ПрАТ «ВСК Іншуранс груп» в особі голови правління Піастро С.В. - член Наглядової Ради.
5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік.
Виконавчим органом ПрАТ «СК «ВУСО» згідно Статуту є Правління.
Склад правління Станом на 13.03.2014р:
Мітроніна Олена Вікторівна – Голова Правління; Артюхов
Андрій Вікторович – Заступник Голови Правління;
Теркулова Катерина Миколаївна - Заступник Голови Правління;
Бондаренко Олександр Вікторович – Заступник Голови Правління;
Шойхеденко Олександр Валерійович - Заступник Голови Правління.
Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правління;

Склад правління Станом на 16.04.2014р:
Мітроніна Олена Вікторівна – Голова Правління; Шойхеденко
Олександр Валерійович - Заступник Голови Правління.
Артюхов Андрій Вікторович – Заступник Голови Правління;
Теркулова Катерина Миколаївна - Заступник Голови Правління;
Бондаренко Олександр Вікторович – Заступник Голови Правління;
Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правління;
Саранди В’ячеслав Миколайович - Заступник Голови Правління;

Станом на 22.10.2014 наглядовою радою затверджений склад правління у
складі: Мітроніна Олена Вікторівна – Голова Правління; Артюхов Андрій
Вікторович – Заступник Голови Правління;
Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правління;
Саранди В’ячеслав Миколайович - Заступник Голови Правління;
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх
правил, що призвело до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або
інформацію про відсутність таких фактів.
Протягом звітного року факти порушення членами наглядової ради та правління внутрішніх правил не
мали місця.
7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
страховика, в тому числі до членів наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких
заходів впливу.
Протягом звітного року Національною комісією що здійснює державне регулювання на ринку фінансових
послуг (Нацкомфінпослуг) до страховика було застосовано наступні заходи впливу:
а) За розглядом справи щодо порушення законодавства у сфері фінансових послуг за скаргою громадянина
Мармура О.К. Розпорядженням Нацкомфінпослуг №1415 від 25.04.2013 року страховику було приписано
усунути порушення пункту 2 частини першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» щодо несвоєчасного подання учасником ринку фінансових послуг
інформації, до страховика було застосовано штрафну санкцію в розмірі 1700, 00 грн.
б) За розглядом справи щодо порушення законодавства у сфері фінансових послуг за скаргою громадянки
Паніної С.В., Розпорядженням Нацкомфінпослуг №1566 від 16.05.2013 року страховику було приписано
усунути порушення пунктів 34.1., 34.2., 34.3 ст.34, Закону України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Постановою Нацкомфінпослуг №107/13-11/13/5 від 16.05.2013 року за порушення норм пункту 2 частини
першої статті 41 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»
щодо несвоєчасного подання учасником ринку фінансових послуг інформації, до страховика було застосовано
штрафну санкцію в розмірі 1700, 00 грн.
в) За результатами проведення Нацкомфінпослуг позапланової безвиїзної перевірки, відповідно до
Постанови 117/17-4/20 ФМ від 03.09.2013 року, за невиконання (неналежне виконання) вимог Закону України
«Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів отриманих злочинним шляхом, або
фінансуванню тероризму» до страховика було застосовано штраф в розмірі 3400 грн. 00 коп.
Всі порушення було самостійно усунуто, а санкції сплачено страховиком в строки та в порядку
передбаченому чинним законодавством України. На даний час ПрАТ «СК «ВУСО» не має невиконаних заходів
впливу, строк виконання яких настав.
8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика.
Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами Правління ПрАТ «СК «ВУСО» у 2013 році складає
361,5 тис. грн. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі.
9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року.
Фактори ризику, що впливають на діяльність Компанії, виключно зовнішні: загальне політичне та
економічне становище, ризики валютних коливань та ін.
10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові
характеристики.
Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на системному використанні послідовних та
взаємопов’язаних методів андерайтингу, перестрахування, формування страхових резервів, комплексне та
системне використання яких утворюють загальну ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує
підвищення фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності Товариства та його
конкурентоспроможності на ринку в поточному і довготерміновому періодах.
11. 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.
У 2011 році в ПрАТ «СК «ВУСО» створено службу внутрiшнього аудиту, затверджено Положення про
службу внутрiшнього аудиту Товариства. Рекомендацiї внутрiшнього аудиту щодо усунення недолiкiв в
органiзацiї роботи окремих пiдроздiлiв, оптимiзацiї процесiв, що були сформульованi за наслiдками перевiрок,
сприяють бiльш ефективнiй роботi Товариства.
Примітки до фінансової звітності додаються окремо.
12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір;
Статутом Товариства не встановлено обмеження розміру відчуження активів.
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Факти відчудження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті розмір відсутні.

14. 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).
Протягом 2014 року ПрАТ «СК «ВУСО» надавало в оренду офісне приміщення в користування ПрАТ «СК
«СПАС», вартість оренди визначена на рівні звичайних цін.
Між ПрАТ «СК «Кремінь» та ПрАТ «СК «ВУСО» протягом звітного року укладені угоди вхідного та
вихідного перестрахування, договір купівлі- продажу цінних паперів, виконувались агентські угоди, укладені в
попередніх періодах. Вартість названих угод відповідає рівню звичайних цін.
15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудиторський висновок Товариства складений відповідно до рекомендацій (вимог) Державної комісії з
регулювання ринку фінансових послуг, які наведені в Розпорядженні № 5204 від 27.12.2005 р. "Про
затвердження методичних рекомендацій щодо формати аудиторського висновку за наслідками проведення
аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика"
16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року.
Iнформацiя про аудиторську фiрму: ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» Код ЄДРПОУ:
35319183; Мiсцезнаходження: 87548, Донецька область, місто Маріуполь, проспект Леніна, будинок 106.
17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора.
ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» практикує на ринку з 2007 р. Загальний стаж дiяльностi 7
рокiв. Свiдоцтво № 4027, рiшення № 182/10 вiд 27.09.2007 р., термiн дiї продовжено до 05.07.2017р. рiшенням
Аудиторської палати України вiд 05.07.2012р. №252/3. Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру
аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що
здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: свiдоцтво серiї АВ № 000132 (рiшення Комiсiї вiд 11.09.2012р.
№ 1226) Реєстрацiйний номер свiдоцтва — 131, строк дiї свiдоцтва з 11.09.2012р. до 05.07.2017р. Номер та дата
видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Свiдоцтво № 0165, рiшення Аудиторської палати
України № 240/5 вiд 03.11.2011р.
Інші аудиторські послуги, крім підтвердження річної звітності Товариству не надавались. Випадки
виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора відсутні.
Змiна аудитора, що пiдтверджує фiнансову звiтнiсть, вiдбулася у 2012 роцi, тобто звiтнiсть за 2011 рiк була
пiдтверджена вже ТОВ "АК "Партнер-аудит".
До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Факти
стягнення, застосовані до аудитора аудиторською палатою України та подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг.
18. Інформація щодо захисту страховиком прав споживачів фінансових послуг.
Страховиком встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всi скарги, пропозицiї, вiдгуки
та зауваження споживачiв послуг Товариства (надалi - заяви) реєструються у відповідному письмовому
журналі.
Скарги уповноважені розглядати: Голова Правління ПрАТ «СК «ВУСО» - Мітроніна Олена Вікторівна, або
особа, яка виконує обов’язки у період її тимчасової відсутності.
У 2014 році Товариство отримало 11 скарг (щодо виплати страхового відшкодування), всі скарги
задоволені.
У зв’язку із специфікою страхової діяльності постійно наявні позови до суду стосовно виплати страхових
відшкодувань безпосередньо до Товариства або в яких Товариство виступає третьою особою. Станом на
31.12.2013 р. наявні 88 судових позови, що розглядаються в судах у всіх регіонах України.
19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань
регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами
нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі,
подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з
такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків
фінансових послуг.

Голова Правління

О.В. Мітроніна

Головний бухгалтер

О.В. Ковальова

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО»
за рік, який закінчився 31 грудня 2014 року
АДРЕСАТ:
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та
керівництва ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ВУСО», фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний
для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг.
ОПИС ПЕРЕВІРЕНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», до складу якої входить:
- Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2014р. (форма №1);
- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014р. (форма № 2);
- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014р. (форма № 3);
- Звіт про власний капітал за 2014 р. (форма № 4);
- Примітки до річної фінансової звітності за 2014р.( форма (вільна).
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

Управлінський персонал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», несе відповідальність за подання цієї фінансової
звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для
забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного
представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок
шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідних принципів
бухгалтерського обліку, облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають
обставинам.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва
розрахунків та
припущень, що впливають
на суми активів та зобов'язань,
відображених у
фінансовій звітності, а також на суми
доходів та витрат, що відображаються у
фінансових звітах протягом
звітного періоду.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА
Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на
основі результатів аудиту, який було проведено відповідно до Міжнародних стандартів
аудиту.
Ці стандарти
вимагають від аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування і виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських
доказів щодо сум та їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від
судження аудитора та включав оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності
внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглянув заходи внутрішнього
контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності

внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцінку
відповідності використання облікової політики, прийнятності облікових оцінок,
зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Під час аудиту було зібрано та систематизовано належні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.
АУДИТОРСЬКА ДУМКА
Складання аудиторського висновку щодо фінансової звітності регламентується
МСА №700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА
№705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора».
ПІДСТАВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ УМОВНО-ПОЗИТИВНОЇ ДУМКИ
Аудитор не спостерігав за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, так як її
проведення передувало укладанню договору з Аудитором.
Під час проведення інвентаризації стан розрахунків з дебіторами та кредиторами
підтверджено не всіма контрагентами, що не виключає можливості викривлення сум
дебіторської заборгованості та зобов’язань у фінансовій звітності за 2014 рік.
При складанні фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО», для якого є обов’язковим складання звітності за
МСФЗ, по незалежним від нього обставинам використовувало форми звітності, визначені
П(С)БО, які не в повній мірі відповідають вимогам МСБО 1 «Подання фінансових
звітів», а саме існує невідповідність структури та форми фінансової звітності.
ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК АУДИТОРА ( УМОВНО-ПОЗИТИВНИЙ)

Висновок незалежного Аудитора складено у відповідності з вимогами
Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та
супутніх послуг (надалі – МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості
Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 290/7 від 27
лютого 2014 року, в тому числі у відповідності із МСА № 705 «Модифікація думки у
звіті незалежного аудитора».

Концептуальною основою фінансової звітності є концептуальна основа
загального призначення, яка відповідає загальним потребам широкого кола
користувачів у фінансовій інформації у відповідності з принципами безперервності,
послідовності, суттєвості, порівнянності інформації, структури та змісту фінансової
звітності.
На думку Аудитора, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у
параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» станом на 31
грудня 2014 року, фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на
зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського
обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.
ПОЯСНЮВАЛЬНИЙ ПАРАГРАФ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ
Негативні явища, які відбуваються в Україні, а саме: політична нестабільність,
падіння ВВП та високий рівень інфляції, девальвація національної валюти щодо
основних світових валют, погіршення інвестиційного клімату, безумовно впливають на
діяльність Страхової компанії.
Страхова компанія, згідно з обліковою політикою, що відповідає МСФЗ, проводить
щорічне тестування активів на зменшення корисності.
У звітному році Страховою компанією визнані ознаки суттєвого знецінення
фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості та нараховані резерви
зменшення корисності цих активів.
Дана річна фінансова звітність не включає коригування, які б могли мати місце,
якби Страхова компанія була не в змозі продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Аудитор

_______________

І.В. Мурашкіна

_______________

Р.І. Колесникова

Сертифікат аудитора серії А № 004896 рішення Аудиторської
палати України № 104 від 30 листопада 2001 року

Продовження строку дії до 30 листопада 2015 р. — рішення
Аудиторської палати України №220/2 від 23 вересня 2010 р.

Директор ТОВ «АК
«ПАРТНЕР-АУДИТ»
сертифікат серії А, № 001104, рішення Аудиторської
палати України № 13 від 24 березня 1994 р.
Продовження строку дії — до 24 березня 2018р рішення
Аудиторської палати України № 264/2 від 31 січня 2013 року .
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської
діяльності № 4027, рішення № 182/10 від 27.09.2007 р. термін
дії подовжено до 05 липня 2017 року, рішення АПУ №252/3 від
05.07.2012 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників
ринку цінних паперів Серія П № 000038 від 28.02.2013 року. строк
дії свідоцтва з 28.02.2013р. до 05.07.2017р Свідоцтво про
включення до реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ: Свідоцтво Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
реєстраційний номер 0011, строк дії свідоцтва до 05.07.2017р.
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