
Приватне акціонерне товариство "Страхова 

компанія "ВУСО" 
 за ЄДРПОУ 31650052 

  

Територія м. Київ за КОАТУУ  8036100000   

Організаційно-правова форма господарювання 

інші види 
страхування, 

крім 

страхування 
життя 

за КОПФГ  96220 

  

Вид економічної діяльності 

Інші види 

страхування, 

крім 
страхування 

життя 

за КВЕД  65.12 

  

Середня кількість працівників 348      

Адреса, телефон 

03680 КИЇВ, 
Казимира 

Малевича, 

буд.31  
    

  

044 500-37-73   

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту 
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові 

показники якого наводяться в гривнях з копійками) 

   
  

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку     

за міжнародними стандартами фінансової звітності х   

БАЛАНС   

(Звіт про фінансовий стан)    

на 31 грудня 2017 р.   

      

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду   

1 2 3 4   

I. Необоротні активи   

Нематеріальні активи 1000 1641 1827   

первісна вартість 1001 1735 2073   

накопичена амортизація 1002 94 246   

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0   

Основні засоби 1010 27842 25521   

первісна вартість 1011 38932 38871   

знос 1012 11090 13350   

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0   

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0   

Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0   

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0   

Первісна вартість довгострокових біологічних 

активів 
1021 0 0 

  

Накопичена амортизація довгострокових 

біологічних активів 
1022 0 0 

  

Довгострокові фінансові інвестиції:які 

обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030 30669 0 

  



інші фінансові інвестиції 1035 0 0   

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0   

Відстрочені податкові активи 1045 0 0   

Гудвіл 1050 0 0   

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0   

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 7874 8942 

  

Інші необоротні активи 1090 0 0   

Усього за розділом I 1095 68026 36290   

II. Оборотні активи   

Запаси 1100 1314 791   

Виробничі запаси 1101 0 0   

Незавершене виробництво 1102 0 0   

Готова продукція 1103 0 0   

Товари 1104 0 0   

Поточні біологічні активи 1110 0 0   

Депозити перестрахування 1115 0 0   

Векселі одержані 1120 0 0   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 8790 14283 

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 
1130 3079 2466 

  

з бюджетом 1135 0 0   

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0   

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 192 386 

  

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 
1145 93 282 

  

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7343 2305   

Поточні фінансові інвестиції 1160 111329 121240   

Гроші та їх еквіваленти 1165 68573 100197   

Готівка 1166 12 97   

Рахунки в банках 1167 68383 99835   

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0   

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 26807 32832   

у тому числі в: резервах довгострокових 

зобов'язань 
1181 0 0 

  

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0   

резервах незароблених премій 1183 26807 32832   

інших страхових резервах 1184 0 0   

Інші оборотні активи 1190 0 0   

Усього за розділом II 1195 227520 274782   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 

  

Баланс 1300 295546 311072   

I. Власний капітал   



Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60000 60000   

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0   

Капітал у дооцінках 1405 1834 1144   

Додатковий капітал 1410 0 0   

Емісійний дохід 1411 0 0   

Накопичені курсові різниці 1412 0 0   

Резервний капітал 1415 60000 60000   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31976 25764   

Неоплачений капітал 1425 0 0   

Вилучений капітал 1430 0 0   

Інші резерви 1435 9802 13336   

Усього за розділом I 1495 163612 160244   

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення   

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0   

Пенсійні зобов'язання 1505 0 0   

Довгострокові кредити банків 1510 0 0   

Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0   

Довгострокові забезпечення 1520 0 0   

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0   

Цільове фінансування 1525 0 0   

Благодійна допомога 1526 0 0   

Страхові резерви 1530 117738 123213   

у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0   

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 18348 37861   

резерв незароблених премій 1533 99390 85352   

інші страхові резерви 1534 0 0   

Інвестиційні контракти 1535 0 0   

Призовий фонд 1540 0 0   

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0   

Усього за розділом II 1595 117738 123213   

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення   

Короткострокові кредити банків 1600 2714 2714   

Векселі видані 1605 0 0   

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 
1610 0 0 

  

товари, роботи, послуги 1615 372 535   

розрахунками з бюджетом 1620 1499 4260   

у тому числі з податку на прибуток 1621 1427 4168   

розрахунками зі страхування 1625 103 86   

розрахунками з оплати праці 1630 398 510   

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 3701 0 

  

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками 
1640 0 0 

  



Поточна кредиторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків 
1645 0 0 

  

Поточна кредиторська заборгованість за 

страховою діяльністю 
1650 3543 15645 

  

Поточні забезпечення 1660 452 62   

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0   

Інші поточні зобов'язання 1690 1414 3803   

Усього за розділом IІІ 1695 14196 27615   

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 

  

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 

  

Баланс 1900 295546 311072   

Керівник 

Артюхов 

Андрій 
Вікторович 

___________________ 
   

  (підпис)    

Головний бухгалтер 
Комарницька 

Оксана 

Володимирівна 

___________________ 

   

  (підпис)    

 

Приватне акціонерне товариство 

"Страхова компанія "ВУСО" 
  31650052 

    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)    

за 2017 р.    

    

Форма №2     Код за ДКУД 1801003    

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 421369 252195 

Чисті зароблені страхові премії 2010 421369 252195 

Премії підписані, валова сума 2011 499563 352822 

Премії, передані у перестрахування 2012 98257 78490 

Зміна резерву незароблених премій, валова 

сума 
2013 -14038 16857 

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 
2014 6025 -5280 

Собівартість реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2050 7240 3642 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
2070 158823 104053 



Валовий: 

прибуток 2090 255306 144500 

збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов'язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 

резервів 
2110 -19512 -6415 

Зміна інших страхових резервів, валова 

сума 
2111 -19512 -6415 

Зміна частки перестраховиків в інших 

страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 8988 11521 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 42861 26053 

Витрати на збут 2150 175298 129159 

Інші операційні витрати 2180 9237 7372 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання 

біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 17386 0 

збиток 2195 0 12978 

Дохід від участі в капіталі 2200 300 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 5298 24225 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 460 762 

Втрати від участі в капіталі 2255 10000 0 

Інші витрати 2270 1373 309 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 11151 10176 

збиток 2295 0 0 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 14515 10071 

Прибуток (збиток) від припиненої 

діяльності після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 0 105 

збиток 2355 -3364 0 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 



Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 -3364 105 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 6875 3747 

Витрати на оплату праці 2505 14754 9164 

Відрахування на соціальні заходи 2510 3301 2041 

Амортизація 2515 2974 1777 

Інші операційні витрати 2520 199492 145855 

Разом 2550 227396 162584 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 
2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

Керівник 
Артюхов 
Андрій 

Вікторович 

___________________ 

 

  (підпис)  

Головний бухгалтер 
Комарницька 

Оксана 

Володимирівна 

___________________ 

 

  (підпис)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Дата (рік, місяць, число) 28 лютого 2018 р. 

Приватне акціонерне товариство 

"Страхова компанія "ВУСО" 
 за ЄДРПОУ 31650052 

    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2017 рік 

Форма №3     Код за ДКУД 1801004    

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За 

аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і 

замовників 
3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 164 124 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 
3025 0 48 

Надходження від боржників неустойки 

(штрафів, пені) 
3035 11 5 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, 

авторських винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 464610 336400 

Надходження фінансових установ від 

повернення позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 17863 18200 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 3100 264116 235395 

Праці 3105 12797 7995 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 3292 2299 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 14913 12546 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на прибуток 
3116 11774 10484 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на додану вартість 
3117 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118 279 2062 

Витрачання на оплату авансів 3135 0 2 



Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 7282 5059 

Витрачання на оплату зобов'язань за 

страховими контрактами 
3150 157809 101193 

Витрачання фінансових установ на надання 

позик 
3155 0 0 

Інші витрачання 3190 5073 12395 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 17366 22107 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200 124579 210338 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 3215 3867 5594 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 114390 207294 

необоротних активів 3260 0 0 

Виплати за деривативами 3270 0 0 

Витрачання на надання позик 3275 0 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської одиниці 
3280 0 0 

Інші платежі 3290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 14056 8638 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 0 0 

Погашення позик 3350 0 2000 

Сплату дивідендів 3355 0 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 461 762 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 0 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 0 0 



Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -461 2762 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 30961 -16231 

Залишок коштів на початок року 3405 68573 84370 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 663 434 

Залишок коштів на кінець року 3415 100197 68573 

Керівник 
Артюхов 
Андрій 

Вікторович 

___________________ 

 

  (підпис)  

Головний бухгалтер 

Комарницька 

Оксана 

Володимирівна 

___________________ 

 

  (підпис)  

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ВУСО" 

           

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік 

           

 
          

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрован

ий капітал 

Капі

тал у 

дооці

нках 

Додат

ковий 

капіта

л 

Резер

вний 

капіт

ал 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилу

чений 

капіт

ал 

Ін

ші 

рез

ерв

и 

Всьо

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок 

на початок 

року 

4000 60000 1834 0 60000 31976 0 0 
980

2 

1636

12 

Коригуван

ня: Зміна 

облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня 

помилок 

4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок 

на початок 

року 

4095 60000 1834 0 60000 31976 0 0 
980

2 

1636

12 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

4100 0 0 0 0 -3364 0 0 0 -3364 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротн

их активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансови

х 

інструмент

ів 

4112 0 -690 0 0 686 0 0 0 -4 

Накопичен

і курсові 

різниці 

4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційован

их і 

спільних 

підприємст

в 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід 

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди

) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

зареєстров

аного 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальни

х 

(цільових) 

фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

матеріальн

е 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 
4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Погашення 

заборгован

ості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюван

ня 

викуплени

х акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшенн

я 

номінальн

ої вартості 

акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 

в капіталі 
4290 0 0 0 0 -3534 0 0 

353

4 
0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрол

ьованої 

частки в 

дочірньом

у 

підприємст

ві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

у капіталі 
4295 0 -690 0 0 -6212 0 0 

353

4 
-3368 

Залишок 

на кінець 

року 

4300 60000 1144 0 60000 25764 0 0 
133

36 

1602

44 

   
        

Керівник 

Артюхов 

Андрій 

Вікторович 

___________________ 

 

  (підпис)  

Головний бухгалтер 
Комарницька 

Оксана 

Володимирівна 

___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРАТ «СК «ВУСО» 

 

 

          1. Загальна iнформацiя  

Найменування організації ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «ВУСО» 

Країна реєстрації Україна 

Місцезнаходження організації м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31 

Звітний період Рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

Дата затвердження звітності Фінансова звітність затверджена до випуску та публікації 

27.02.2018 року 

Валюта звітності Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою 

є національна валюта України – гривня. 

Рівень округлення Тисяча гривень  

 

ПрАТ «Страхова компанiя «ВУСО» створене у 2001 роцi, згiдно з Установчим договором вiд 

24.09.2001 р.  як ЗАТ страхова компанія "Схiдно-Українське страхове товариство" та зареєстроване 

Виконавчим комiтетом Донецької мiської ради "24" вересня 2001 р. за реєстрацiйним № 1 266 120 

0000 000593. 29.09.2010 р. В 2010 році ЗАТ СК "ВУСО" перейменовано на ПрАТ «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «ВУСО».  Форма власностi - приватна. З 2014 року місцезнаходження Товариства 

(реєстрацiя та фактичне мiсцезнаходження): 03680, Україна, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 

31.  

Предметом дiяльностi Компанiї є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, 

пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв i їх управлiнням.  

Товариство здiйснює обов'язковi та добровiльнi види страхування та перестрахування згiдно 

з вимогами законодавства України. У 2017 роцi Товариством отримано лiцензiю на авiацiйне 

страхування цивiльноi авiацii. Станом на 31.12.2017 року Товариство має 26 лiцензiй на обовязкові 

та добровільні види страхування: 

 

Назва Номер Дата 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ № 293943 10.07.2014 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ № 293937 10.07.2014 

Страхування залізничного транспорту АЕ № 293940 10.07.2014 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ № 293949 10.07.2014 

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту) 
АЕ № 641984 30.06.2015 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ № 293936 10.07.2014 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ № 293939 10.07.2014 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) АЕ № 293931 10.07.2014 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 
АЕ № 293938 10.07.2014 

Страхування від нещасних випадків АЕ № 293946 10.07.2014 

Страхування відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 
АЕ № 641985 30.06.2015 

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 

передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 
АЕ № 293947 10.07.2014 

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника 

за непогашення кредиту) 
АЕ № 293934 10.07.2014 

Страхування фінансових ризиків АЕ № 293950 10.07.2014 

Страхування медичних витрат АЕ № 293942 10.07.2014 

Страхування сільськогосподарської продукції АЕ № 641986 30.06.2015 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють 

в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд) 

АЕ № 293944 10.07.2014 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АЕ № 293945 10.07.2014 



Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів (за внутрішніми договорами) 
АЕ № 293895 26.06.2014 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту 

АЕ № 293948 10.07.2014 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти 

та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

АЕ № 293932 10.07.2014 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

АЕ № 293941 10.07.2014 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що 

мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, 

яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї 

АЕ № 293935 10.07.2014 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування 
АЕ № 293933 10.07.2014 

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ 

нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту 

і газ" 

б/н 23.07.2015 

Авiацiйне страхування цивiльноi авiацii б/н 12.10.2017 

 

До складу Товариства станом на 31 грудня 2017 року входить 37 Представництв, якi дiють у 

вiдповiдностi до затверджених Положень та виконують представницькi функцiї в регiонах України: 

 

№ з/п код ЄДРПОУ назва Представництва 

1 40771221 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Києві 

2 40814144 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Полтаві 

3 40814118 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Кривий Ріг 

4 40804597 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Харкові 

5 40804623 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

у місті Краматорську 

6 40788774 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Дніпрі 

7 40814102 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Кам'янське 

8 40797229 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Тернополі 

9 40797166 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Запоріжжі 

10 40804618 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Черкаси 

11 40814151 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Херсоні 

12 40804534 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Житомирі 



13 40814165 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Чернівці 

14 40814123 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Кропивницькому 

15 40804602 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Хмельницькому 

16 40797192 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Луцьк 

17 40797213 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Рівне 

18 40797171 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Івано-Франківськ 

19 40804555 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Вінниці 

20 40797234 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Ужгороді 

21 40797208 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Одесі 

22 40804576 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Миколайові 

23 40804581 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Суми 

24 40804560 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Львів 

25 40804545 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Біла Церква 

26 40797187 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Кременчук 

27 40797150 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в Донецькій області 

28 40797145 
Подільське відділення Представництва Приватного акціонерного товариства 

"Страхова компанія "ВУСО" в місті Києві 

29 40968909 
Хмельницьке обласне представництво Приватного акціонерного товариства 

"Страхова компанія "ВУСО" 

30 40984648 
Третє регіональне представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова 

компанія "ВУСО" 

31 40984632 
Західне регіональне представництво Приватного акціонерного товариства 

"Страхова компанія "ВУСО" 

32 41275647 
Вінницьке регіональне представництво Приватного акціонерного товариства 

"Страхова компанія "ВУСО" 

33 41275668 
Перше регіональне представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова 

компанія "ВУСО" 

34 41275652 
Друге регіональне представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова 

компанія "ВУСО" 

35 41459917 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в місті Чернігові 



36 41459901 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 

в Луганській області 

37 41476969 
Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія 

"ВУСО" в місті Маріуполь 

 

Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Товариства не вiдбувалось. 

Депозитарiй, який надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв Товариства – 

Приватне акціонерне товариство «АЛЬТЕРА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 30702104), адреса: 04071, м. 

Київ, проспект Голосіївський, буд. 70, оф. 405 Лiцензiя АЕ № 286622 вiд 10.10.2013  

Облiкова чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2017 року складає 389 працiвників, 

середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2017 роцi –  348 осiб.  

Компанiя є членом наступних об’єднань: Моторне (транспортне) страхове бюро України, 

Ядерний страховий пул України, Будiвельний страховий пул України, Українська Федерація 

убезпечення, Київська Торгово-Промислова палата. 

2. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть. 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. Економічне відновлення у 2017 році 

було меншим, ніж початково очікувалось: за оцінками фахівців реальний ВВП зріс на 2,2%. 

Нижче зростання частково пояснено блокадою торгівлі із окупованою частиною Донбасу. 

Інфляція була суттєво вищою, ніж визначена НБУ інфляційна ціль через стрімке підвищення 

мінімальної заробітної плати та збільшення цін на сировинні товари.   Зберігаються дефіцит 

бюджету, значний державний борг та знецінення національної валюти.  

Економічне зростання залишається повільним через несприятливе зовнішнє 

середовище, невизначеність пов’язану із конфліктом на сході та щодо швидкості 

запровадження реформ в умовах складної політичної ситуації.  

Прискорення темпів росту економіки України у найближчому майбутньому залежить 

від успішності реформ та продовження фінансової підтримки України з боку міжнародних 

донорів та міжнародних фінансових установ. 

Керiвництво  протягом року вживало всiх  необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної 

дiяльностi та розвитку Товариства; але передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на  ії  

діяльність у зв’язку з соціально-полiтичними та економічними  подiями в країнi неможливо, а також 

те, який вплив вони можуть мати на майбутнiй  фiнансовий стан Компанії. 

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 

непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на діяльність Товариства.   

 Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може значною мірою 

вплинути на можливість Товариства успішно здійснювати виробничу діяльність. 

Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 

класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань, однак Товариство ще досі 

знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 

Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність 

не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про 

такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити.  

 

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), чинних на 31.12.2017. 

Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Товариство  здатна 

продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво та акціонери мають намір і 

вподальшому розвивати  діяльність Товариства. 

На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Товариства 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  Товариства 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 Положення про iнвентаризацiю активів та зобов’язань, затвердженої наказом Мiнфiну України 

вiд 02.09.2014 № 879. Інвентаризація  проведена станом на 01.12.2017 згiдно наказу № 48 вiд 

07.11.2017 р. в повному обсязі. 

Фiнансова звiтнiсть Товаристві 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: 

 

Валюта 31.12.2017 31.12.2016 

1 долар США 28,067223 грн. 27,190858 грн. 

1 євро 33,495424 грн. 28,422604 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 2017 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 Товариство 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 знецінення. 

Оцінка резерву знецінення розраховується із урахуванням професійного судження. Хоча існує 

ймовірність того, що у певні періоди Товариство може зазнати збитків, розмір яких буде значним 

по відношенню до резерву 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. 

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 Товариство 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, яке не була в поточному періоді  визнане та розкрите у фінансовій звітності, може 

мати істотний вплив на фінансовий стан Товаристві. Застосування даних принципів облікової 

політики щодо судових справ, вимагає від керівництва Товаристві оцінок різних фактичних і 

юридичних питань поза її контролем. Товариство 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 Товаристві щодо того, як воно має намір відреагувати на судовий процес). 

 4. Товариство не здійснювало коригування показників фінансової звітності відповідно до МСБО 

29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» у зв’язку впливом інфляції,покладаючись на власні 

судження. 

 

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 
Термін корисного 

використання 

Програмне забезпечення       120 місяців 

Товарні знаки, торгові марки 60 місяців 

Право користування телефонним номером 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 3000,00 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 

Товаристві 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   240 місяців 

Машини та обладнання 30 місяців 

Автомобілі (Транспортні засоби) 60 місяців 

Меблі, інвентар, офісне обладнання  30 місяців 

Інші основні засоби   50 місяців 

Поліпшення орендованих приміщень 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 

Товариство при оцінці  активів керується МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

На дату складання фінансової звітності Товариство 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 Товариство, 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 Товаристві.  

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.  

 

 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. 

Товариство виступає як Орендарем, так і Орендодавцем основних засобів. 

У випадку коли Товариство 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 Товариство виступає Орендодавцем основних засобів орендні платежі 

визнаються як дохід у періоді, в якому вони були нараховані. 

 

 Запаси 

Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариством 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 середньозваженої вартості одиниці 

запасів.  

 

 Фінансові інвестиції 

В результаті застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Товариство 

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 Товариством брокерам і агентам  не  збільшують вартість фінансової інвестиції. 

Придбання цінних паперів, 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 Товаристві обліковуються згідно МСБО 28 

«Інвестиції в асоційовані підприємства». 

До інвестицій в асоційовані та дочірні Товаристві  належать акції та інші цінні папери 

(корпоративні права) з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням 

асоційованої або дочірньої Товаристві, за винятком таких цінних паперів, що придбані та 

утримуються виключно для продажу. 

Інвестиції в асоційовані та дочірні Товаристві 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 Товаристві 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. Рівень суттєвості, прийнятий 

обліковою політикою Товариства, для визначення необхідності переоцінювання вартості 

дебіторської заборгованості – 8% від загальної вартості активів на попередню звітню дату. 

 

Дебіторська заборгованість по страхуванню 

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за 

первісною вартістю. В подальшому дебіторська заборгованість визнається за вирахуванням 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 за 

рахунок створеного резерву сумнівних боргів, а в сумі перевищення - на витрати поточного періоду. 

В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості по страхуванню відноситься 

дебіторська заборгованість за договорами страхування та перестрахування. 

Дебіторська заборгованість співробітників за позичками 

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 за первісною вартістю.  

Дебіторська заборгованість, яка не пов'язана зі страховою діяльністю, розрахунки з бюджетом 

по податках та зборах, заборговансть  з одержаних доходів та виданим авансам та інша  оцінюється 

та визнається за первісною вартістю. 

Страхові виплати 

Товариство визнає суму витрат, пов'язаною зі страховою виплатою, у випадку, якщо у 

результаті проведеної роботи з врегулювання події, що мала місце за укладеним договором 

страхування та яка мала ознаки страхової, прийнято рішення про визнання випадку страховим. Дата 

визнання страхової витрати – дата прийняття означеного рішення. 

 Регресні виплати 

 Товариство 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 страховому випадку і виплати 

страхового відшкодування потерпілій стороні, згідно з Цивільним кодексом України, Товариство 

має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони у розмірі виплаченого страхового 

відшкодування. Товариство оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної сторони і з 

урахуванням цього відображає суми регресів у складі іншого доходу. 

Страхові зобов'язання (страхові резерви) 

МСФЗ 4 «Страхові контакти» містить інформацію про страхові зобов'язання (страхові 

резерви), але не містить методики їх створення.  

 Розрахунок страхових резервів здійснюється Товариством 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 Товариством 

створюються страхові резерви, що діляться на технічні та інші.  

Технічні резерви: 
резерв незароблених премій (РНП);  

резерв заявлених, але не не врегульованих страхових випадків (РЗЗ);  

резерв страхових випадків, які виникли, але не заявлені (РЗВЗ);  

Інші резерви: 

резерв коливань збитковості (РКЗ); 

резерв катастроф (РК). 

На кінець кожного звітного періоду проводиться оцінка адекватності  визнаних страхових 

зобов'язань (РНП, РЗЗ, РЗВЗ), для чого використовуються 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. 

З метою відповідності вимог діючого законодавства та норм стандартів міжнародної 

фінансової звітності обліковою політикою Товариства передбачено віднесення суми змін резерву 

катастроф та резерву коливань збитковості до складу нерозподіленого прибутку, без відображення 

у складі фінансового результату поточного року.  

          Перестрахування  

У ході здійснення звичайної діяльності Товариство 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 Товариством 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 суми нарахованої за 

минулий квартал заробітної плати разом та суми нарахованого єдиного внеску 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 

Товариство 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  Товаристві 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  

Товариство 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.  

Товариство 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.  

            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  

Товариство 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.  

 Товариство 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 Товариство 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  

Товариство 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. 

Нові стандарти, випущені Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (IASB) та 

зміни, внесені в діючі стандарти, які вступили в дію та повинні бути застосовані до  фінансової 

звітності для річних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2017 року: 



 

 МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання» 

Стандарт встановлює порядок обліку залишків на відкладених рахунках тарифного 

регулювання. 

Оскільки Компанія не підлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний до 

його фінансової звітності. 

 МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» 

Поправка щодо професійного судження при прийнятті рішень про відображення інформації у 

фінансовій звітності. 

 МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» 

Поправка щодо амортизації (п.62А) . 

Поправка щодо строку корисного використання (п.56с) . 

Поправка щодо сільськогосподарських активів. 

 МСБО (IAS) 19 «Винагороди працівникам» 

Поправка щодо визначення ставки дисконту на регіональному ринку (п.83). 

 МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» 

Поправка щодо застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності. 

 МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» 

Поправка щодо розкриття інформації в інших компонентах проміжної фінансової звітності 

(п.16а). 

 МСБО (IAS) 38 «Нематеріальні активи» 

Поправка щодо амортизації (п. 98A, 98B, 98C). 

Поправка щодо строку корисного використання (п. 92). 

 МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена 

діяльність» 

Поправка щодо зміни продажу на розподіл на користь власників або навпаки (п.26, 26А). 

 МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» 

Поправка щодо контрактів на обслуговування фінансових активів (п.30а). 

Поправка щодо розкриття інформації в скороченій проміжній фінансовій звітності (п. 44r). 

 МСФЗ (IFRS) 10 «Консолідована фінансова звітність» 

Поправка щодо звільнення від складання консолідованої фінансової звітності.      Поправка 

щодо послуг, пов'язаних з інвестиційної діяльності материнської компанії.  

 МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 

Поправка щодо застосування методу участі в капіталі не інвестиційною компанією інвестора 

до інвестиційної компанії емітента. 

 МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність» 

Поправка щодо обліку придбання частки участі у спільній діяльності, коли така діяльність є 

окремим бізнесом.  

 МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших підприємствах» 

 

Керівництво Компанії розглянуло поправки, внесені до МСФЗ, та вважає,  що вони не мають  

впливу на  фінансову звітність  за 2017 рік. 

Управлінський персонал Товариства  не здійснював розрахунок  можливого впливу 

запровадження нових або переглянутих стандартів та тлумачень на його фінансовий стан на 31 

грудня 2017 року та на результати його діяльності за 2017 фінансовий рік, тому що вважає, що ці 

зміни матимуть мінімальний вплив на бухгалтерський облік. 

Стандарти та інтерпретації, які були випущені чи оновлені, але не набрали чинності на дату 

випуску фінансової звітності Товариством, має намір використовувати з дати їх вступу в дію. Вплив, 

який буде мати таке перше застосування цих МСФЗ на фінансову звітність  не можна зараз 

обґрунтовано оцінити. 

5. Нематеріальні активи 

Представлення нематеріальних активів та їх рух у 2017 році: 

 

 



Групи 
нематеріль

них активів 

Залишок на початок року 

Надій
шло у 

звітно

му 
році 

Переоцінка 
(дооцінка +, 

знецінення -), 

проведена у 
звітному році 

Вибуло у 
звітному році 

Залишок на кінець року 

Первісна 

(переоцін

ена) 
вартість 

Знос 

Залишко

ва 
(балансо

ва) 

вартість 

усього усього 

у т.ч. 

введен

о в дію 
нових 

основн

их 
засобів 

усьог

о 

у т.ч. 

ліквідова
но 

основних 

засобів 

Первісн

а 
(переоці

нена) 

вартість 

Знос 

Залишко

ва 
(балансо

ва) 

вартість 

1 2 3 4 4 5 6 7 9 10 11 12 

Ліцензії 372 80 292 2         374 219 155 

Авторські 

та суміжні з 
ним права 

1 363 13 1 350 336         1 699 27 1 672 

Інші 

нематеріаль
ні активи 

                      

РАЗОМ 1 735 93 1 641,9 338 0,0 0,0 0,0 0,0 2 073 246 1 827 

 

 

У 2017 році Товариством отримано нову ліцензію (обов’язкове Авіаційне страхування 

цивільної авіації) та права використання програмного забезпечення. 

Станом на 31.12.2017 р. Товариством ще не отримано свідоцтво про торгову марку, але 

документи для її визнання надані офіційним органам, витрати понесені у звітному періоді, тому 

згідно з умовами пар. 70 МСФЗ 38 витрати на торгову марку у сумі 500 тис. грн. у звітності станом 

на 31.12.2017 р. відображені у складі нематеріальних активів . 

 

6. Основні засоби  

Представлення основних засобів та їх рух у 2017 році: 

 

Групи 

основних 

засобів 

Залишок на початок року 

Надійшл

о у 

звітному 
році 

Переоцінка 

(дооцінка +, 
знецінення -), 

проведена у 

звітному році 

Вибуло у 

звітному році 
Залишок на кінець року 

Первісна 

(переоці
нена) 

вартість 

Знос 

Залишк
ова 

(баланс

ова) 
вартість 

усього 
усьог

о 

у т.ч. 

введен
о в дію 

нових 

основн
их 

засобів 

усьог
о 

у т.ч. 

ліквідо

вано 
основн

их 

засобів 

Первісна 

(переоці
нена) 

вартість 

Знос 

Залишков
а 

(балансов

а) 
вартість 

1 2 3 4 4 5 6 7 9 10 11 12 

Земельні 
ділянки 

13 835 0 13 835           13 835 0 13 835 

Будинки, 

споруди, 

передавальні 
пристрої 

9 830 3 698 6 132           9 830 4 107 5 723 

Машини та 
обладнання 

6 858 4 323 2 534 494     485 485 6 867 5 066 1 801 

Транспортні 

засоби 
6 403 1 751 4 652 154     233   6 324 2 521 3 803 

Інструменти, 
прилади, 

інвентар 
1 803 1 176 628 13     1 1 1 815 1 487 328 



Інші основні 

засоби 
203 142 61 6     9 9 200 169 31 

РАЗОМ 38 932 11 090 27 842 667 0 0 728 495 38 871 13 350 25 521 

 
 

Надходження основних засобів протягом звітного року відбулося шляхом як придбання нових 

об’єктів основних засобів, так і модернізації існуючих. Переоцінок протягом звітного пероду не 

проводилось. 

 

7. Фінансові інвестиції  

Фінансові інвестиції  наявні для продажу у фінансовій звітності  Товариства обліковуються за 

справедливою вартістю з відображенням результатів переоцінки в іншому сукупному прибутку. 

Фінансові інвестиції наявні для продажу  у невизначений термін у фінансовій звітності  Товариства 

відображені  у складі довгострокових фінансових інвестицій.  

 

Фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі 

Фінансові інвестиції, що 

обліковуються за методом 

участі в капіталі за 

категоріями 

Вид фінансової 

інвестиції 
На 31.12.2017 На 31.12.2016 

ПрАТ "СК "СПАС" акції 0,0 20 665 

ТОВ "Партнер-Консалт" 
інвестиції в 

товариство 
0,0 10 004 

РАЗОМ   0,0 30 669 

 

Протягом звітного року Товариством реалізовано акції ПрАТ «СК «СПАС» та долю в ТОВ 

«Партнер-Консалт». 

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 35 до 100 відсотків 

від вартості акцій в залежності від фінансового стану емітента. 

 

Фінансові 

інвестиції 
призначені для 

торгівлі за 

категоріями 

На 31.12.2017 На 31.12.2016 

Первісна 

вартість 

Резерв 

знецінення 

Балансова 

вартість 

Первісна 

вартість 

Резерв 

знецінення 

Балансова 

вартість 

Акції українських 
емітентів 

261 777 151 002 110 775 247 380 167 003 80 377 

Облігації 
українських 

емітентів 

16 001 16 001 - 21 336  - 21 336 

Сертифікати 
українських 

емітентів 

10 465 - 10 465 6 866  - 6 866 

Державні цінні 

папери 
- - - 2 750  - 2 750 

РАЗОМ 288 243 167 003 121 240 278 332 167 003 111 329 

 

8.Запаси 
Запаси  Товариства станом на звітну дату представлені наступним чином: 

Категорія запасів на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Бланки полісів, спецзнаки 89 551 



Паливо 514 634 

Запасні частини 188 129 

РАЗОМ 791 1 314 

 

Методом оцінки запасів при їх вибутті є метод FIFO – останній вхід – останній вихід. 

Станом на останню зітну дату на балансі Товариства відсутні запаси, що передані в заставу.  

 

9. Дебіторська заборгованість 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 в Звіті про фінансовий стан (Баланс) представлена 

таким чином: 

№ 

ряд. 

№ рахунку 

обліку Розшифровка показника   

1065 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 

    

  рах 3772 Кошти ФЗП (МТСБУ) 8 942 

1125 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги   

  рах 361 Розрахунки зі страхувальниками 15 994 

  рах 38 Резерв сумнівних боргів 1 709 

  Разом:   14 283 

1130 Дебіторська заборгованість за виданими авансами   

  рах 3711 Розрахунки з іншими дебіторами (зі страхування власного майна) 0 

  рах 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 1 494 

  рах 6856 Розрахзунки з СТО за СВ (передплати на СВ) 972 

  Разом:   2 466 

1140 Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів   

  рах 373 Відсотки за депозитними та поточними рахунками 386 

1145  Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків   

  рах 682 Заборгованість МТСБУ за інвестдоходом 282 

1155 Інша поточна дебіторська заборгованість   

  рах 3775 Розрахунки з працівниками за позиками 37 

  рах 3777  Розрахунки за регресними вимогами 7 

  рах 3778 Розрахунки за агентською винагородою 32 

  рах 37710 Розрахунки за часткою перестраховика 0 

  рах 6853 Розрахунки за виплатами страхового відшкодування 23 

  рах 6852 Розрахунки зі страховими агентами за агентською винагородою 15 

  рах 372 Розрахунки із підзвітними особами 0 

  рах  3713 Розрахунки з працівниками за картковими рахунками 2 

  рах 652 Розрахунки із ФССзТВП 17 

  рах 37711 Розрахунки з іншими кредиторами 18 

  рах 6857 

Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з 

вигодонабувачами) 
2 154 

  Разом:   2 305 

 

Частка перестраховиків у страхових резервах 

У статті «Частка перестраховиків у страхових резервах» Товариством 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 їх еквіваленти в розрізі валют представлені наступним чином: 

 

Найменування показника на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Грошові кошти на поточних рахунках в банку 25 171 20 765 

в т.ч. в валюті 688 95 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банку 74 664 47 619 

в т.ч. в валюті 11 578 4 579 

Каса 97 12 



Грошові кошти в дорозі 265 177 

РАЗОМ 100 197 68 573 

   

 

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: 

 

Рейтинг банківської установи за інвестиційним 

рівнем 
на 31.12.2017 на 31.12.2016 

рейтинг uaA- та вище 99756 68 305 

рейтинг uaBBВ- та вище 3 2 

без рейтингу 76 76 

  99835 68 383 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення. 

 

11. Зобов’язання 

Товариство не має довгострокових  зобов’язань, крім страхових резервів, інформація про які 

розкрита в Примітці 13.Поточні зобов’язання Товаристві включають кредиторську заборгованість 

та забезпечення виплат персоналу. 

Кредиторська заборгованість за товари роботи послуги, що відображена в Звіті про 

фінансовий стан на 31.12.2017 (Баланс) включає: 

 

1600 Короткосторокові кредити банків   

  рах 601 Короткостроковий кредит банку 2 714 

1615 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги   

  рах 631 Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 535 

  рах 632 Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками   

  Разом:   535 

1620 Поточні зобов'язання  за розрахунками: з бюджетом   

  рах 6411 Розрахунки за ПДФО 78 

  рах 6414  Розрахунки за місцевими податками 7 

  рах 6413 Розрахунки за податком на прибуток 4 168 

  рах 6422 Розрахунки за військовитм збором 7 

  Разом:   4260 

1625 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування   

  рах 651 Розрахунки з бюджетом за ЄСВ 86 

1630 Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці   

  рах 66   510 

1650 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю   

  рах 361 Розрахунки зі страхувальниками 6 112 

  рах 6853 Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з страх, потерп) 205 

  рах 6857 
Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з вигодонабувачами) 

7 

  рах 6856 Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з СТО) 15 

  рах 6851 Розрахунки із перестраховиками 3 150 

  рах 6852 Розрахунки з агентами за комісійною винагородою 5 237 

  рах 6854 Розрахунки за СВ з перестрахувальниками 0 

  рах 3778 Розрахунки за агентською винагородою вхідною 0 

  рах 3774 Розрахунки за ПВЗ 919 

  Разом:   15 645 

1660 Поточні забезпечення   

  рах 471 Резерв відпусток  62 

1690  Інші поточні зобов'язання   



  рах 3776 Розрахунки за виконавчими листами 4 

  рах 682 Розрахунки з МТСБУ за внесками в ФЗП 0 

  рах 372  Розрахунки з підзвітними особами 20 

  рах 376 Розрахунки за цінними паперами 0 

  рах 3771 Розрахунки з іншими кредиторами (непізнані платежі) 3 767 

  рах 37711 Розрахунки з іншими кредиторами (інші розрахунки) 12 

  Разом:   3 803 

 

12. Поточні забезпечення 

Поточні забезпечення представлені забезпеченням  виплат персоналу у вигляді резерву 

відпусток.  

 

  На 31.12.2017 
Відраховано в резерв 

протягом 2017 року 

Вікористано у 

2017 році 
На 31.12.2016 

1 2 3 4 4 

Резерв забезпечення 

виплат 
62 823 1213 452 

 

13. Страхові  резерви 

Розрахунок страхових резервів здійснюється Товариством відповідно до чинного 

законодавства, а саме: ст. 31 Закону України «Про страхування» від 07.03.1996 р № 85/96-ВР (зі 

змінами та доповненнями), Правила 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, Постановою КМУ №671 від 23.07.2008р. Про 

затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених премій, що проводиться за договорами 

ОСЦПВВНТЗ, Порядку та правилам формування, розміщення/ та обліку страхових резервів з 

обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженим 

Розпорядженням Держфінпослуг  №123 від 13.11.2003р.  

Частки страхових та перестрахових платежів для розрахунку встановлюються на рівні 80%. 

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством, згідно з 

обліковою політикою, у 2017 року формувались наступні страхові резерви за окремими видами 

страхування: 

1. Резерви незароблених премій (РНП)  
Резерв незароблених премій формується методом "1/365" ("pro rata temporis") для всіх видів страхування 

за кожним окремим договором окремо, окрім страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту. Для цього виду 

використовується метод  ¼: 

РНП методом ¼ на будь-яку звітну дату встановлюється  залежно  від  часток  надходжень   сум   

страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути меншими 80 

відсотків загальної суми надходжень страхових  платежів (страхових   премій,   страхових  внесків),  

з  відповідних  видів страхування  у  кожному  місяці  з  попередніх   дев'яти   місяців (розрахунковий 

період) і обчислюється в такому порядку: 

 - частки надходжень  сум  страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за  

перші  три  місяці  розрахункового  періоду множаться на одну четверту; 

      - частки надходжень  сум  страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за 

наступні три місяці  розрахункового  періоду множаться на одну другу; 

     - частки надходжень  сум  страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за 

останні три  місяці  розрахункового  періоду множаться на три четвертих;  

 - одержані добутки додаються; 

2. Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадків  
      Формування резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків, Компанія здійснює 



при наявності відомих вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що 

підтверджуються відповідними заявами.  

      Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків на звітну дату є сумою 

зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування за відомими вимогами, по яких не 

прийнято рішення про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум, збільшена на 3% на 

витрати з врегулювання.  

       3. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 

      Формується методом Борнхуеттера-Фергюсона для видів: страхування наземного транспорту, 

іншого ніж залізничного, страхування майна, страхування вогневих ризиків, ОСЦПВВНТЗ, 

страхування  від нещасних випадків, медичне страхування (безперервне страхування здоров'я), 

страхування відповідальності перед третіми особами,страхування медичних витрат. Для інших 

видів використовується метод фіксованого відсотку (10% від чистої суми зароблених страхових 

премій). Для страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, 

яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, зазначений вид резерву не формується. 

4. Резерв коливань збитковості 

Резерв коливань збитковості  розраховується за наступною формулою: 

РКЗ = РКЗп - (ЗФ - ЗР) х ЗСП, де   

РКЗП — резерв коливань збитковості на початок звітного періоду; 

ЗФ — показник фактичного рівня збитковості за видом страхування у звітному періоді; 

ЗР — показник середнього очікуваного рівня збитковості, дорівнює 41,2% (рівень показника  

затверджено незалежним актуарієм); 

ЗСП (Зспк) — зароблена страхова премія у звітному періоді. 

ЗФ = (ФВ + (РЗЗк - РЗЗп) + (РЗНЗк - РЗНЗп)) : ЗСП, де 

ЗФ — показник фактичного рівня збитковості за видом страхування у звітному періоді; 

ФВ — фактичні виплати за страховими випадками у звітному періоді (за вирахуванням 

частки перестраховика); 

РЗЗК, РЗЗП — величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на початок та кінець 

звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

РЗНЗК, РЗНЗП — величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені на початок та 

кінець звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

ЗСП — зароблена страхова премія у звітному періоді. 

        5. Резерв катастроф. 

        Величина резерву катастроф на звітну дату складається з суми резерву катастроф на 

початок періоду та 80% зароблених премій звітного періоду. Відрахування до резерву катастроф 

здійснюється до досягнення величини, рівної обсягу відповідальності. Розмiр власного утримання 

Товариства в ЯСПУ, затвердженого на 2017 рiк дорівнював 16600 тис. грн., тому відрахування до 

резерву продовжували здійснюватися. 

      Загальна величина сформованих резервів на звітну дату за останні два роки становить: 

Вид страхового резерву на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Резерв незароблених премій   85 352 99 390 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків 12 478 10 670 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 25 383 7 678 

Резерв коливань збитковості 0 0 

Резерв катастроф 13 335 9 802 

РАЗОМ: 136 548 127 540 



   

Частка перестраховиків в резерві незароблених премій 32 832 26 807 

 

Товариство 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». З метою відповідності вимог діючого 

законодавства та норм міжнародної фінансової звітності суми змін резерву катастроф та резерву 

коливань збитковості отримані протягом року віднесено на нерозподілений прибуток, без 

відображення у складі фінансового результату поточного року.  

Пiдтведження адекватностi страхових резервiв 

  На вимогу МСФЗ 4 «Страховi контракти» (парагр. 15-19), проведено тестування на 

адекватнiсть страхових резервiв Компанiї станом на 31.12.2017 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. Висновок щодо адекватності 

страхових зобов’язань (формування резервів в обсязі, достатньому для виконання страхових 

зобов’язань) Товариством отримано від зовнішнього незалежного актуарія у складі актуарного звіту 

.  

14. Статутний капітал 

Статутний капітал Товариства  сформований відповідно до Статуту у сумі 60 000 тис. грн.  і  

є  повністю  сплаченим. За офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2017 р. розмір статутного 

капіталу становить 1 791,3 тис. євро. 

На суму статутного капіталу Товариством  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. 

Акціонерами Товариства станом на 31.12.2017 є 15 фізичних осіб.  

15. Резервний капітал та вільні резерви 

Резервний капітал  на 31.12.2017 дорівнює 60 000 тис. грн., та мість резервний капітал, 

сформований на вимогу законодавства та умов стутуту в минулих роках у сумі 20 000 грн. та 40 000 

вільних резервів, що були направлені із сум нерозподіленого прибутку протягом 2015-2016 років. 

16. Доходи та витрати 

Чистий дохід від реалізації страхових послуг представлено наступним чином: 

Стаття 2017 2016 

1 3 4 

Премії підписані, валова сума 499 563 352 822 

Премії, передані у перестрахування 98 257 78 490 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума -14 038     16 857  

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 

6025 

     -5 280     

Чисті зароблені страхові премії 421369              252 195 

Витрати, що відносяться до собівартості: 

Стаття 2017 2016 

1 3 4 



Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 7240 3 642 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 158823 104 053 

РАЗОМ: 166063 107 695 

 

Інші операційні доходи 

Інші операційні доходи за статтями 2017 рік 2016 рік 

- відсотки, нараховані по поточним та 

депозитним рахункам 
5 301 7 511 

- курсові різниці операційні 1 786 597 

- операційна оренда активів   - 

- списання кредиторської заборгованості по 

якій минув термін позовної давнини 
270 262 

- надання агентських послуг та послуг 

асистансу   
107 4 

-відшкодування перестраховика 2 152 1 092 

- інші доходи операційної діяльності -628                       2 055 

РАЗОМ: 8 988 11 521 

 

Інші доходи 

Інші доходи за статтями 2017 рік 2016 рік 

 реалізації регресного права (за участю 

МТСБУ) 
339 181 

 реалізації регресного права  4959 8153 

 доходи від торгівлі цінними паперами 0 15821 

інші доходи 0 70 

РАЗОМ: 5298 24 225 

Адміністративні витрати 

До складу адміністративних витрат увійшли витрати, пов’язані з утриманням апарату управління, які 

включали: 

 

Адміністративні витрати за статтями 2017 рік 2016 рік 

зарплату адміністративного апарату та 

нарахування до фондів 
18055 6466 

оренда приміщень 4789 3008 

послуги банків 2738 2310 

інформаційні послуги 5658 5802 

комунальні послуги 561 518 

амортизаційні відрахування 2156 1231 

матеріальні витрати 2961 2448 

витрати на відрядження адміністративного 

персоналу 
188 205 

інші витрати 5755 4065 

РАЗОМ: 42861 26 053 
 

  
 



Витрати на збут 

Витрати на збут за статтями 2017 рік 2016 рік 

-виплату агентської винагороди 163 008 107 890 

-зарплату персоналу та нарахування до 

фондів 
0 5 312 

-рекламу 3 163 4 842 

-оренду приміщень 2 707 3 869 

-інші витрати 6 420 7 246 

РАЗОМ: 175 298 129 159 

 

Інші операційні витрати  

Інші операційні витрати за статтями 2017 рік 2016 рік 

Витрати від змін у технічних резервах, 

інших, ніж резерв незароблених премій 
19512 6 416 

відрахування в централізовані страхові 

резервні фонди 
4075 2991 

відрахування у фонд запобіжних заходів 11 345 

списання безнадійної дебіторської 

заборгованості 
1421 1 166 

внески в об’єднання страховиків 1774 1 156 

курсові різниці 1431 530 

визнані штрафних санкції 83 86 

 інші витрати 442 1 098 

РАЗОМ: 28749 13 788 

У звіті про фінансові результати витрати від зміни інших страхових резервів розкриті окремою 

строкой (2110) 

Інші витрати 

Інші витрати за статтями 2017 рік 2016 рік 

- збитку від операцій з цінними паперами 749 - 

- інших витрат  624 309 

РАЗОМ: 1 373 309 
 

  
 

Фінансові витрати 

Фінансові витрати 2017 рік 2016 рік 

% за кредитом 460 762 

Зменшення фінансових витрат в звітному році у порівнянні з минулими роками пояснюється 

погашенням кредитних зобов’язань за одним із договорів перед банківською установою протягом 2016 року. 

 

 

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. У 2017 році  базою для нарахування податку на дохід від страхової діяльності є сума 

нарахованих платежів за договорами страхування; страхові платежі за договорами вхідного 

перестрахування у звітному році не оподатковуються за ставкою 3%.  Податок на прибуток за 

загальною ставкою нараховується на фінансовий результат, розрахований за правилами 

бухгалтерського обліку, відкоригований на податкові різниці, затверджені податковим кодексом 

України. 

Вiдстрочений податок Компанiєю не визначається, оскiльки особливiстю оподаткування 

страховика є наявнiсть тiльки постiйних податкових рiзниць та вiдсутнiсть тимчасових рiзниць. 



Дані щодо сум податку на прибуток: 
 

Податок на прибуток 2017 рік 2016 рік 

податок на доходи від страхової діяльності 14 515 10 071,0 

податок на прибуток за загальною ставкою 0 0 

податок на прибуток нерезидентів 0 0 

РАЗОМ: 14 515 10 071 

 

          Протягом звітного року Товариство сплачувало податок на прибуток та звітувало за цим 

податком щоквартально. 

Товариство зареєстровано як платник податку за основним місцем у ДПІ Голосіївського 

району ГУ ДФС у м. Києві, а також як платник окремих видiв податкiв зареєстровано 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 Товариство має справу з судовими позовами та претензіями. 

Керівництво Товаристві 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 Товариства. 

 

19. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками 

    Товариством затверджено Положення про Систему управляння ризиками, обрано 

відповідального працівника за управління ризиками. Система є інструментом, що допомагає 

ефективно управляти бізнесом Товариства, 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 – Товариством 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 Товаристві та оцінка 

потенційних ризиків, переоцінка існцуючих; щоденний моніторинг основних інформаційних 

ресурсів, інше. 

З метою забезпечення платоспроможності Товаристві 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. 

За результатами річної звітності проведено стрес-тестування. За результатами проведеного 

стрес-тестування виявлено, що найбільший вплив на величину нетто-активів отримано при сценарії 

зниження вартості нелістингових акцій (вплив на 25%), проте абсолютна величина нетто-активів 

перевищує нормативний запас платоспроможності більше ніж у два рази, що свідчить про 

нечутливість Товариства до розглянутого сценарія. 

20. Управлiння капiталом 

 

            Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей:  дотримання 

вимог до капiталу, встановлених регулятором,  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 2017 роцi. 

21. Операції із пов’язаними сторонами  



Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем 

або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 

сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, 

що можуть являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих 

відносин, а не лише їх юридичній формі. Протягом 2017 року операцій з пов’язаними сторонами не 

проводилося. 

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) - Шойхеденко Олександр Валерійович, кількість 

акцій у власності станом на 31.12.2017 р. – 1 560 000. 

Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами Правління ПрАТ «СК «ВУСО» у 2017 році        

складає 923,7  тис. грн. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. 

22. Події після дату балансу 

Істотних подій, що можуть вплинути на стан інформації, розкритий у фінансовій звітності за 

2017 рік, на думку Товариства,  після звітної дати  не відбулося. 

Звiт про корпоративне управлiння та стрес-тестування додається окремо. 

 
 

       Керівник                                                                               А.В. Артюхов 
 

                 Головний бухгалтер                                                                     О.В.Комарницька         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ЗВІТ про корпоративне управління ПрАТ «СК «ВУСО» за 2017 рік 

1. Мета провадження діяльності страховика. 

Згідно Статуту 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 (інше страхування, ніж 

страхування життя) 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. 

Кодекс про корпоративне управління, затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів № 

1/2014 від 25.04.2014 р. містить принципи, викладені на підставі загальноприйнятих  міжнародних  

стандартів   з   урахуванням   національних особливостей і досвіду Товариства щодо якісного та 

прозорого управління товариством. 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 31.12.2017 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. 

  Протягом року склад власників істотної участі не змінювався. 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.  

Протягом 2017 року склад Наглядової Ради Товариства: 

Шойхеденко Олександр Валерійович - Голова Наглядової Ради; 

Прохоров Сергій Миколайович - член Наглядової Ради;  

Назарчук Михайло Ігорович - член Наглядової Ради. 

Комітети з числа членів Наглядової Ради не утворювалися. 

Станом на дату затвердження фінансової звітності за 2017 рік склад Наглядової ради не змінювався.  

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 01.01.2017: 

Мітроніна Олена Вікторівна – Голова Правління; 

Артюхов Андрій Вікторович – Заступник Голови Правління з продажів; 

Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правління з операційної діяльності, 



Заступника Голови Правління Ягодинця О.В. звільнено із займаної посади за власним бажанням 

02.10.2017. 

Склад Правління станом на 31.12.2017: 

Мітроніна Олена Вікторівна – Голова Правління; 

Артюхов Андрій Вікторович – Заступник Голови Правління з продажів; 

Ковальова Ольга Володимирівна  – Заступник Голови Правління – Головний бухгалтер; 

Станом на дату затвердження фінансової звітності за 2017 рік  склад Правління наступний: Артюхов 

Андрій Вікторович – В.о. 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. 

До Товариства протягом звітного року було застосовано заходи впливу Національною Комісією, що 

здійснює регулювання ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг) згідно наступних 

документів: Розпорядження Нацкомфінпослуг № 44 від 17.01.2017 р., Розпорядження № 138 від 

26.01.2017 р., Постанова № 662/978/13-4/14/П від 02.06.2017 р., Постанова № 38/110/13-5/9-П від 

07.02.2017 р., Постанова № 394/284/13-4/14/П від 06.04.2017 р., Розпорядження № 3489 від 15.08.2017 

р., Розпорядження № 633 від 21.03.2017 р., Постанова № 728/1087/13-4/14/П  від 23.06.2017 р., 

Розпорядження № 2465 від 13.06.2017 р.  

  

 

 

8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика. 

Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами Правління ПрАТ «СК «ВУСО» у 2017 році 

складає 923,7  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, зовнішні: загальне політичне та економічне 

становище, ризики валютних коливань; але протягом звітного року вказані ризики не мали значного 

впливу на діяльність Товариства .  

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. 

Служба внутрішнього аудиту працює в Товаристві з 2011 року згідно з Положенням 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. 

Статутом Товариства не встановлено обмеження розміру оцінки активів.  

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). 

Операції із пов’язаними особами протягом року не проводились. 

 15. При проведенні аудиторської перевірки враховані рекомендації органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

У 2017 році органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, 

рекомендації до аудиторського висновку Товариства надано не було. 

16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року. 

Протоколом № 1 від 03.01.2017 р. Наглядовою Радою Товариства обрано аудитором для 

підтвердження фінансової звітності Товариства за 2016 рік аудиторську фiрму ТОВ «Аудиторська 

компанiя «Партнер-аудит». Код ЄДРПОУ: 35319183; Мiсцезнаходження: 87548, Донецька область, 

місто Маріуполь, проспект Леніна, будинок 106. 

ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнер-аудит» практикує на ринку з 2007 р. Загальний стаж 

дiяльностi 9 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. 

Протоколом № 20 від 29.12.2017 р. Наглядовою Радою Товариства прийнято рішення щодо зміни 

аудитора, та обрано аудитором для підтвердження фінансової звітності Товариства за 2017 рік 

аудиторську фiрму ТОВ «Аудиторська фірма Аудитор-Консультант-Юрист». Код ЄДРПОУ: 35531560; 

Мiсцезнаходження: 01030, місто Київ, вул. Чапаєва, будинок 10. 

17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора. 

ТОВ «Аудиторська фірма Аудитор-Консультант-Юрист» практикує на ринку з 2007 р. Загальний 

стаж дiяльностi 10 рокiв.  

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів України, видане 

Аудиторською палатою України № 4082 вiд 13.12.2007 р, ріш. № 185/5., термiн дiї свідоцтва – 

27.07.2022.  



Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане Національною Комісією, що здійснює регулювання 

ринків фінансових послуг № 0092, термін дії свідоцтва: з 14.01.2014 по 01.11.2017 (рiшення Комiсiї вiд 

14.01.2014р. № 52, продовження терміну дії – рішення № 4118 від 19.10.2017). 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0387, вид. Рішенням Аудиторської палати 

України 279/4 від 26.09.2013. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 

професійних учасників ринку цінних паперів, видане Національною Комісією з цінних паперів та 

фондового ринку № 4082 від 13.12.2007, строк дії свідоцтва – до 27.07.2022. 

Протягом 2017 року ТОВ «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» було підготовлено 

звіт щодо огляду проміжної фінансової звітності за 1-е півріччя 2017 року, станом на 30.06.2017.  

Випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього 

аудитора відсутні. 

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. 

Всі скарги, отримані протягом звітного року, розглянуті та оброблені.   

19. Інформація про 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. 

 

 

В.о. Голови Правління                           ________________                            А.В. Артюхов 

Головний бухгалтер                               ________________                            О.В.Комарницька 

 

                           




























