
                                                Додаток 38 

        до Положення про розкриття інформації емітентами 

        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      

     Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

Голова 

правлiння 
      

Артюхов  Андрiй Вiкторович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

 
26.04.2018 

(дата) 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне 

найменування 

емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВУСО" 

2. Організаційно-

правова форма 

емітента 

  

3. Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

емітента 

31650052 

4. Місцезнаходження 

емітента 
03150 м. Київ  м. Київ Казимира Малевича, будинок 31 

5. Міжміський код, 

телефон та факс 

емітента 

044-500-37-73 вiдсутнiй 

6. Електронна 

поштова адреса 

емітента 

vuso@vuso.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 

базі даних Комісії 
25.04.2018 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у №80 Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР. 

  

26.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на сторінці vuso.ua 
в мережі 

Інтернет 
26.04.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст 

 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб   

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство   

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди   

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент   

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента   

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом   

4) інформація про похідні цінні папери   

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом 

звітного періоду 
  

13. Опис бізнесу   

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції   

5) інформація про собівартість реалізованої продукції   

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
X 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів   

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення 

яких є заінтересованість 
  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів   

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій   

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 

іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у 

складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
  



4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та 

інших активів на кінець звітного періоду 
  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які 

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 

включено до складу іпотечного покриття 

  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів   

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів   

23. Основні відомості про ФОН   

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН   

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН   

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН   

27. Правила ФОН   

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)   

30. Річна фінансова звітність   

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску 

боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 

  

34. Примітки Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин: емiтент не брав участi в 

створеннi юридичних осiб. Емiтент не користується послугами рейтингових агентств. Iнформацiя про засновникiв 

та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) емiентом не надається згiдно з 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя про 

дивiденди Приватним акцiонерним товариством не надається згiдно з Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується 

емiтент Приватним акцiонерним товариством не надається згiдно з Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Емiтент облiгацiї та (в тому числi цiльовi, iпотечнi) не 

випускав. Емiтент не розмiщував похiднi цiннi папери. Емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом 

звiтного перiоду. Опис бiзнесу емiтентом не надається згiдно з Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв № 2826 вiд 03.12.2013 р. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 

не подається так як емiтент не займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної 

дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не подається так як емiтент не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про прийняття рiшення 

про надання згоди на вчинення значних правочинiв не заповнюється ув'язку з тим, що такетаке питання не 

розглядалось на Загальних зборах акцiонерiв. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 

правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не заповнюється ув'язку з тим, що таке питання не 

розглядалось на Загальних зборах акцiонерiв. Емiтент не розкриває iнформацiю про забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв, у зв'язку з вiдсутнiстю випискiв боргових цiнних паперiв. Емiтент не розкриває 

iнформацiю про iпотечнi облiгацiї, так як не здiйснює випуск iпотечних облiгацiй. Емiтент не розкриває 

iнформацiю про iпотечне покриття, так як у емiтента вiдсутне iпотечне покриття. Емiтент не здiйснює випуск 

iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Емiтент не розкриває iнформацiю про органи управлiння, так як є 

акцiонерним товариством. Емiтент розкриває рiчну фiнансову звiтнiсть, складену вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку. Звiт про стан об'экта нерухомостi не надається, тому що емiтент не здiйснював 

випуск цiльових облiгацiй. 

 

 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію 

юридичної особи ( за наявності ) 
 А01 №713051 

3. Дата проведення державної реєстрації  24.09.2001 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  60000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 

що передано до статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного товариства та/або 

холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 348 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      

10. Органи управління 

підприємства 
Загальнi збори акцiонерiв,  Наглядова рада, Правлiння, Ревізор 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

 ПАТ "Ощадбанк" 

2) МФО банку  322669 

3) Поточний рахунок  26504300944019 

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 

валюті 

 ПАТ "Кредобанк" 

5) МФО банку  325365 

6) Поточний рахунок  2650801972183 

 



12. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії  

1 2 3 4 5 

Медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я)                                                                                                                                                                                                         
АЕ № 293943          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування здоров'я на випадок 

хвороби                                                                                                                                                                                                                        
АЕ № 293937          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування залізничного 

транспорту                                                                                                                                                                                                                            
АЕ № 293940          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування наземного транспорту 

(крім залізничного)                                                                                                                                                                                                           
АЕ № 293949          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших 

видів водного транспорту)                                                                                                                                                                      

АЕ № 641984          30.05.2015 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї 

Страхування вантажів та багажу 

(вантажобагажу)                                                                                                                                                                                                                 
АЕ № 293936          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування від вогневих ризиків 
та ризиків стихійних явищ                                                                                                                                                                                                     

АЕ № 293939          10.07.2014 
Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 



Страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12)                                                                                                                                                                                                      
АЕ № 293931          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільної 

відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)                                                                                                                                                 

АЕ № 293938          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування від нещасних 

випадків                                                                                                                                                                                                                              
АЕ № 293946          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї 

Страхування відповідальності 

власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність 

перевізника)                                                                                                                                                             

АЕ № 641985          30.06.2015 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування відповідальності 

перед третіми особами (іншої, ніж 

передбачена пунктами 12 - 14 цієї 

статті)                                                                                                                                                       

АЕ № 293947          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування кредитів (у тому числі 

відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту)                                                                                                                                                                       

АЕ № 293934          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї 

Страхування фінансових ризиків                                                                                                                                                                                                                                 АЕ № 293950          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 



Страхування медичних витрат                                                                                                                                                                                                                                    АЕ № 293942          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування сільськогосподарської 

продукції                                                                                                                                                                                                                    
АЕ № 641986          30.06.2015 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

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 
Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Особисте страхування від 

нещасних випадків на транспорті                                                                                                                                                                                                       
АЕ № 293945          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільної 

відповідальності власників 

транспортних засобів (за 

внутрішніми договорами)                                                                                                                                                              

АЕ № 293895          26.06.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка 

може бути заподіяна внаслідок 

ядерного інциденту                                                                                                                       

АЕ № 293948          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 



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 д 

АЕ № 293932          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування відповідальності 

суб'єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання 

негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів                                                                                                          

АЕ № 293941          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

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 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування предмета іпотеки від 

ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або 

псування                                                                                                                                                            

АЕ № 293933          10.07.2014 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування майнових ризиків при 

промисловій розробці родовищ 

нафти і газу у випадках, 

передбачених Законом України 

"Про нафту і газ"                                                                                                                          

б/н                  23.07.2015 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     



Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Авiацiйне страхування цивiльноi 

авiацii                                                                                                                                                                                                                        
б/н                  12.10.2017 

Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                         

                                                                                                     

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

 



14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

( для акціонерних товариств ) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата 

призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: міжміський 

код, телефон та електронна 

поштова адреса 

1 2 3 4 

01.03.2012 03.01.2017 Кикiш Софiю - Марiю Русланiвну                                                                       
044-500-37-73 

vuso@vuso.ua 

Опис 

Протоколом No 1 вiд 03.01.2017 р. обрано Кикiш Софiю - Марiю Русланiвну 

корпоративним секретарем на 2017 рiк. Загальний стаж роботи - 4 роки, попередня 

посада - юристконсульт юридичного вiддiлу ПрАТ "СК "ВУСО ". Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

 

 
1. Посада Голова правління 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Мiтронiна Олена Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1978 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Директор Представництва ПрАТ "СК "ВУСО" у м. Донецьк 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

17.10.2017 до 17.10.2020 року 

9. Опис    Засіданням Наглядової ради  згідно до Протоколу № 17 вiд 17.10.2017 року прийнято рішення про 

повноваження строку повноважень Голови правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" Мiтронiної Олени Вiкторiвни  

Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рокiв. 
Винагорода отримана посадовою особою згiдно штатного розкладу. Посадова особа не надала згоди на 

розкриття паспортних. Станом на 02.02.2018 року відбулись зміни на посаді Голови правління. На момент 

формування звітності цю посаду обіймає Артюхов Андрiй Вiкторович, який був призначений Протоколом 

засiдання Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" вiд 02.02.2018 р. у зв'язку зi звiльненням Голови Правлiння 

ПрАТ "СК "ВУСО" Мiтронiної О.В., Артюхова Андрiя Вiкторовича призначено строком - до 17.10.2020 р. 

який протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймав посаду заступника Голови Правлiння "ПрАТ "СК "ВУСО" 

з продажiв. Артюхов А.В. володiє часткою (акцiями) в статутному капiталi ПрАТ "СК "ВУСО" в розмiрi 

0,034933 %, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Новопризначена посадова особа 

не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Згiдно зi Статутом Товариства виконавчим органом Товариства є Правлiння, якє очолює Голова 

Правлiння. До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння належить щоденне керiвництво дiяльнiстю 

Товариства; розподiл обов'язкiв мiж членами Правлiння i головними фахiвцями Товариства; очолювання 

засiдань Правлiння; забезпечення умов для проведення Товариством єдиної економiчної полiтики; видання 

наказiв та iншi розпорядчiв документiв; затвердження штатного розкладу Товариства, його вiдокремлених 

пiдроздiлiв; надання довiреностей на здiйснення окремих дiй вiд iменi Товариства, органiв управлiння i 

посадових осiб Товариства, виконання iнших функцiй. Голова Правлiння має права й обов'язки, що не 

суперечать Статуту Товариства. 
Посадова особа отримує винагороду згідно штатного розкладу. 

 
 

 

1. Посада Заступник Голови Правлiння - Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ковальова Ольга Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 20 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ПрАТ «СК «ВУСО» 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

17.10.2017 до 17.10.2020 року 

9. Опис    На посаду Заступник Голови правління, рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 17 

вiд 17.10.2017 року) обрано Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВУСО" Ковальову Ольгу Володимирiвну на 

посаду Заступника голови правлiння. Встановлено строк повноважень останньої до 17.10.2020 року. 

Ковальова Ольга Володимирiвна (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) 

часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. 

Станом на 23.02.2018 року відбулись зміни на посаді Головного бухгалтера. Наказом по особовому складу № 

60 вiд 23.02.2018 р., на пiдставi ч. 1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторiн) звiльнено iз займаної посади 

Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВУСО" Ковальову Ольгу Володимирiвну, яка перебувала на посадi 

Головного бухгалтера та Заступника Голови правління ПрАТ "СК "ВУСО" з 22.09.2008 р. На посаду 

Затупник Голови правління нікого не призначено. На момент формування звітності цю посаду обіймає 

Комарницька Оксана Володимирiвна. Наказом по особовом складу № 61 вiд 23.02.2018 р. у зв'язку зi 

звiльненням Головного бухгалтера ПрАТ "СК "ВУСО" Ковальової О.В., на посаду Головного Бухгалтера. 

"ПрАТ "СК "ВУСО" призначено Комарницьку Оксану Володимирiвну, безстроково. Комарницька О.В. 



протягом останнiх 5 (п'яти) рокiв обiймала посади : Головного Бухгалтера ПАТ "Банк Камбiо" (з 28.12.2010 

р. по 04.03.2015 р.), Заступника Головного бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 16.03.2015 

р.), Виконуючого обов'язки Головного бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 08.07.2015 р.), 

Головного бухгалтера ПАТ "Європейський промисловий банк" (з 09.09.2015 р. по 21.11.2017 р.). 

Комарницька О.В. часткою (акцiями) в статутному капiталi ПрАТ "СК "ВУСО" не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадова особа отримує винагороду згвдно штатного розкладу. 
 

 

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Артюхов Андрiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1980 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 18 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

17.10.2017 до 17.10.2020 року 

9. Опис    У звя'зку iз закiнченням 22 жовтня 2017 року строку повноважень члена Правлiння ПрАТ "СК 

"ВУСО", вiдповiдно до норм чинного законодавства України та положень Статуту, Повноваження 

Заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" з продажiв ПрАТ "СК "ВУСО" Артюхова Андрiя 

Вiкторовича Наказом Наглядової Ради № 17 вiд 17.10.2017 року продовжено до 17 жовтня 2020 року 

включно. Посадоваволодiє часткою (акцiями) в статутному капiталi ПрАТ "СК "ВУСО" в розмiрi 0,034933 

%, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

До компетенцiї заступника Голови Правлiння з продажiв вiдносяться: керiвництво процесом реалiзацiї 

страхових послуг, органiзаця процесу взаємодiї iз страховими посередниками, банками, автосалонами, 

тощо; iншi обов'язки, передбаченi посадовою iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi 

злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Винагорода виплачена згiдно до штатного 
розкладу. 

 

1. Посада Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Шойхеденко Олександр Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 20 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    У зв'язку з закiнченням строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, 

рiшенням Загальних Зборiв ПрАТ "СК "ВУСО" вiд 25.04.2017 р. (протокол № 1-2017) продовжено 

повноваження Голови Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" Шойхеденко Олександра Валерiйовича, 
строком на 3 (три) роки на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. Шойхеденко Олександр Валерiйович 

(посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) є акцiонером Товариства, володiє 26 

(двадцяти шiстьма) вiдсотками акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Посадова особа до продовження строку повноважень перебувала на посадi 

Голови Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 24.10.2014 р., члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 

23.10.2014 р. по 24.10.2014 р., Першого заступника Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" з 13.03.2014 р. по 

22.10.2014 р. та члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 07.07.2011 р. по 12.03.2014 р. 

Винагороду в натуральній та грошовій формі не отримує. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1)  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства; 

2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;  

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;  



9) затвердження умов контракту, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх 

винагороди; 

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

11) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря  Товариства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону 

України "Про акціонерні товариства"; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів 

відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства",  та мають право на 

участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб; 
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства; 

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою 

статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

19) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи 

відчуження майна Товариства та надання Голові Правління попередньої згоди на здійснення таких 

правочинів, незалежно від їх вартості; 

20) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди 

Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 

21) надання Голові Правління попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо 

стягнення заборгованості, нестачі, матеріально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого 

використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 

22)     визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка  надає  акціонерному 
товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг; 

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 
 

 

1. Посада член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Прохоров Сергiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 25 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Голва Наглядової Ради ПрАТ «СК «ВУСО» 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    У зв'язку з закiнченням строку повноважень члена Наглядової ради Товариства, рiшенням 

Загальних Зборiв ПрАТ "СК "ВУСО" вiд 25.04.2017 р. (протокол № 1-2017) продовжено повноваження 

члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" Прохорова Сергiя Миколайовича, строком на 3 (три) роки на 

термiн до 24 квiтня 2020 року включно. Прохоров Сергiй Миколайович (посадова особа не надала згоди на 

розкриття своїх паспортних даних) є акцiонером Товариства, володiє 4 (чотирма) вiдсотками акцiй 

Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа 

до продовження строку повноважень перебувала на посадi члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 

24.10.2014 р., Голови Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 28.11.2011 р. по 23.10.2014 р. Винагороду в 

натуральній та грошовій формі не отримував. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1)  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства; 

2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;  
4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 



7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;  

9) затвердження умов контракту, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх 

винагороди; 

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 

11) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря  Товариства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону 

України "Про акціонерні товариства"; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів 

відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства",  та мають право на 

участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 
16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства; 

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою 

статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

19) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи 

відчуження майна Товариства та надання Голові Правління попередньої згоди на здійснення таких 

правочинів, незалежно від їх вартості; 

20) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди 

Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 

21) надання Голові Правління попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо 

стягнення заборгованості, нестачі, матеріально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого 

використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 

22)     визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка  надає  акціонерному 

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг; 

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

 

1. Посада член Наглядової Ради 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Назарчук Михайло Iгорович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1965 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 30 

7. Найменування підприємства та 
попередня посада, яку займав** 

члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «ВУСО» з 25.06.2016 р., 
Голови Бiржової ради Приватного акцiонерного товариства 

"Фондова бiржа "IННЕКС", члена Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку, Радника Голови Бiржової 

ради Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа 

"IННЕКС" та Доцента Мiжрегiональної Академiї управлiння 

персоналом. 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    У зв'язку з закiнченням строку повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства, 

рiшенням Загальних Зборiв ПрАТ "СК "ВУСО" вiд 25.04.2017 р. (протокол № 1-2017) продовжено 

повноваження члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" Назарчука Михайла Iгоровича, строком на 3 

(три) роки на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. Назарчук Михайло Iгорович (посадова особа не 

надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) є акцiонером Товариства, володiє 9,99 (дев'ятьма цiлими 

дев'яносто дев'ятьма сотими) вiдсоткiв акцiй Товариства. Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини. Винагороду у натуральній та грошовій формі не отримував. Посадова особа 

до продовження строку повноважень перебувала на посадi члена Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 

25.06.2016 р., Голови Бiржової ради Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "IННЕКС", члена 
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, Радника Голови Бiржової ради Приватного 

акцiонерного товариства "Фондова бiржа "IННЕКС" та Доцента Мiжрегiональної Академiї управлiння 

персоналом. 



Винагороду у натуральній та грошовій формі не отримує. 

До виключної компетенції Наглядової ради належить: 

1)  затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 

Товариства; 

2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 

пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Зборів;  

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та припинення повноважень членів Правління Товариства;  

9) затвердження умов контракту, які укладаються з членами Правління, встановлення розміру їх 

винагороди; 

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 
11) обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря  Товариства; 

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг. 

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та 

строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону 

України "Про акціонерні товариства"; 

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів 

відповідно до частини першої статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства",  та мають право на 

участь у Зборах відповідно до статті 34 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб; 

17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, 

виділу або перетворення Товариства; 

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою 

статті 70 Закону України "Про акціонерні товариства"; 

19) визначення переліку правочинів, наслідком яких може бути обмеження майнових прав чи 
відчуження майна Товариства та надання Голові Правління попередньої згоди на здійснення таких 

правочинів, незалежно від їх вартості; 

20) встановлення граничного рівня вартості правочинів, які потребують отримання попередньої згоди 

Наглядової ради та надання згоди на здійснення правочинів, що перевищують цей рівень; 

21) надання Голові Правління попередньої згоди на списання з балансу Товариства безнадійної щодо 

стягнення заборгованості, нестачі, матеріально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого 

використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи; 

22)     визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 

23) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка  надає  акціонерному 

товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг; 

25) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що 

діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до статті 65 Закону України "Про 

акціонерні товариства". 

 
1. Посада Ревізор 

2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи 

Бондаренко Олександр Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної 

особи 

  

4. Рік народження 1975 

5. Освіта** Вища 

6. Стаж роботи (років)** 21 

7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО» з 

iнформацiйних технологiй 

8. Дата набуття повноважень та термін, 

на який обрано 

25.04.2017 3 роки 

9. Опис    У зв'язку з закiнченням строку повноважень Ревiзора Товариства у 2017 роцi, рiшенням Загальних 

Зборiв ПрАТ "СК "ВУСО" вiд 25.04.2017 р. (протокол № 1-2017) продовжено повноваження Ревiзора ПрАТ 

"СК "ВУСО" Бондаренко Олександра Вiкторовича, строком на 3 (три) роки на термiн до 24 квiтня 2020 

року включно. Бондаренко Олександр Вiкторович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) акцiями у статутному капiталi ПрАТ "СК "ВУСО" не володiє. Посадова особа не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Посадова особа до продовження строку 

повноважень перебувала на посадi Ревiзора ПрАТ "СК "ВУСО" з 23.10.2014 р., Заступника Голови 



Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" з фiнансових питань - з 22.08.2014 р. по 22.10.2014 р., Заступника Голови 

Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" з iнформацiйних технологiй - з 07.11.2013 р. по 21.08.2014 р., начальника 

облiково-аналiтичного вiддiлу фiнансового управлiння ПрАТ "СК "ВУСО" - з 13.03.2008 р. по 06.11.2013 р. 

Розмiр виплаченої винагороди згiдно штатному розкладу. 

    Ревізор має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати 

скликання позачергових Загальних зборів. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, 

Статутом, а також договором, що укладається з ним. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах 

та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь у 

засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством або Статутом. 

При здійсненні перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор перевіряє: 

1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; 

2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним 

нормативним документам; 

3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно 

до встановлених правил та порядку; 
4) дотримання Головою та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження 

майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; 

5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;  

6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; 

7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;? 

8) правильність нарахування та виплати дивідендів; 

9) дотримання порядку оплати акцій Товариства; 

10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення 

власних та позичкових коштів. 

 Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові  (спеціальні) перевірки 

фінансово-господарської діяльності Товариства.  

 Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам, а також Наглядовій раді 

Товариства - на найближчому засіданні Наглядової ради, що проводиться після здійснення такої перевірки. 

 Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, Статутом, Положенням про Ревізора, а також 

договором, що укладається з Ревізором. 

 
 
 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові посадової 

особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

  Привілейовані 

іменні 

привілейов

ані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова правління 
Мiтронiна Олена 

Вiкторiвна 
 2096 0.03493333333 2096 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння - 

Головний 

бухгалтер 

Ковальова Ольга 

Володимирiвна 
 0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 
Правлiння 

Артюхов Андрiй 
Вiкторович 

 2096 0.03493333333 2096 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Шойхеденко Олександр 

Валерiйович 
 1560000 26 1560000 0 0 0 

член Наглядової 

Ради 

Прохоров Сергiй 

Миколайович 
 240000 4 240000 0 0 0 

член Наглядової 

Ради 

Назарчук Михайло 

Iгорович 
 599400 9.99 599400 0 0 0 

Ревізор 
Бондаренко Олександр 

Вiкторович 
 0 0 0 0 0 0 

Усього 2403592 40.05986666667 2403592 0 0 0 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 
товариств, крім публічних) 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій

ний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
  привілейовані 

іменні 

Шойхеденко Олександр Валерiйович 1560000 26 1560000 0 

Усього 1560000 26 1560000 0 

 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
Чергові Позачергові 

X   

Дата проведення 25.04.2017 

Кворум зборів 0 

Опис ПРОТОКОЛ № 1 - 2017 

 

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

 

м. Київ                                                                   "25" квiтня 2017 р. 

 

Дата проведення зборiв  - "25" квiтня 2017 р. 

Мiсце проведення зборiв   - 03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31, третiй поверх, кабiнет № 315. 

Час початку зборiв               - 10 год. 00 хв. 

Загальнi збори вiдбуваються в очнiй формi. 

Реєстрацiйна комiсiя у складi:  Голова комiсiї - Кикiш Софiя-Марiя Русланiвна. 

                                                     Член комiсiї - Жигальська Юлiя Юрiївна. 

 

Загальнi збори Товариства (надалi - "Збори") вiдкрила Голова Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" (надалi - 
"Товариство") - Мiтронiна Олена Вiкторiвна, яка встановила, що згiдно вимог чинного законодавства 

України, Товариство прийняло рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв Товариства "25" квiтня 

2017 року. 

Щодо результатiв роботи реєстрацiйної комiсiї:                                                 

Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах - 24 година 00 хвилин 19 квiтня 

2017 року. 

На момент складання списку акцiонерiв, що мають право на участь у Зборах, статутний капiтал 

Товариства складає 60 000 000,00 грн., що подiлений на 6 000 000 штук простих iменних акцiй.  

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 

13 (тринадцять) акцiонерiв. 

До визначення кворуму прийнятi 6 000 000 штук голосуючих акцiй Товариства, що надають право голосу з 

усiх питань компетенцiї Зборiв.  

Для участi в Зборах Товариства зареєструвалися 13 (тринадцять) акцiонерiв, що володiють 6 000 000 шт. 

простих iменних акцiй Товариства, якi надають право голосу з усiх питань компетенцiї Зборiв, що складає 

100 % вiд числа голосуючих акцiй, прийнятих до визначення кворуму. 

Вiдповiдно до результатiв реєстрацiї акцiонерiв, якi приймають участь у Зборах та доповiдi Реєстрацiйної 

комiсiї, яка повiдомила про наявнiсть кворуму, Збори визнанi правомочними.  

Всi акцiонери були своєчасно повiдомленi про проведення Зборiв, у строки, встановленi законодавством.  
Акцiонери голосують сплаченими та зареєстрованими акцiями, одна акцiя дорiвнює одному голосу. 

Таким чином Зборами мають бути розглянутi наступнi питання порядку денного:                                                                                                                               

 

  1.  Про обрання робочих органiв Загальних зборiв - Голови, Секретаря та Лiчильної комiсiї; 

  2.  Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк; 

  3.  Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк; 

  4.  Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк; 

  5.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк; 

  6.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк; 

  7.  Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк; 

  8.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк; 

  9.  Про визначення порядку розподiлу прибуткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi; 

  10.  Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства; 

  11.  Про обрання членiв Наглядової ради Товариства; 

  12.  Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства; 
  13.  Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора; 

  14.  Про обрання Ревiзора Товариства; 

  15.  Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, 

що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi можуть вчиняться Товариством протягом не бiльш як 

одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 

сукупної вартостi; 

  16.  Попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

По першому питанню порядку денного: 

"Про обрання Робочих органiв Загальних зборiв   Голови, Секретаря та  Лiчильної комiсiї" 

 



СЛУХАЛИ: 

Пропозицiю Голови Правлiння Товариства Мiтронiної Олени Вiкторiвни про необхiднiсть обрання 

робочих органiв: 

"  Щодо обрання  Голови Зборiв  Товариства.  

Обрати Головою Зборiв - Шойхеденко Олександра Валерiйовича. 
"  Щодо обрання секретаря Зборiв  Товариства. 

Обрати секретарем Зборiв - Винокурова Олександра Вiкторовича. 

"  Щодо обрання лiчильної комiсiї. 

Лiчильну комiсiю не обирати, повноваження делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної комiсiї, у 

складi:  

Голова комiсiї - Кикiш Софiя-Марiя Русланiвна. 

Член комiсiї - Жигальська Юлiя Юрiївна. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати: 
Головою Зборiв - Шойхеденко Олександра Валерiйовича. 

Секретарем Зборiв - Винокурова Олександра Вiкторовича. 

Лiчильну комiсiю не обирати, повноваження делегувати вiд реєстрацiйної комiсiї до лiчильної комiсiї, у 

складi:  

Голова комiсiї - Кикiш Софiя-Марiя Русланiвна.   

Член комiсiї - Жигальська Юлiя Юрiївна. 

 

По другому питанню порядку денного: 

"Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Правлiння Товариства Мiтронiну Олену Вiкторiвну, яка доповiла присутнiм акцiонерам 

Товариства звiт Правлiння Товариства про результати дiяльностi Товариства у 2016 р. 

Була заявлена пропозицiя щодо затвердження звiту Правлiння Товариства про результати дiяльностi 

Товариства у 2016 р. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 
 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

"Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Наглядової ради Товариства Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який доповiв присутнiм 

акцiонерам Товариства звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити звiт 

Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.  

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 
Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

"Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк" 

 



СЛУХАЛИ: 

Ревiзора Товариства Бондаренко Олександра Вiкторовича, який доповiв присутнiм акцiонерам Товариства 

звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк.  

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 
 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 

 

По п'ятому питанню порядку денного: 

"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який запропонував прийняти рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти до вiдома звiт Правлiння 

Товариства за 2016 рiк.    

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 
Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти до вiдома звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк. 

  

По шостому питанню порядку денного: 

"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ: 

Акцiонера Товариства Прохорова Сергiя Миколайовича, який запропонував прийняти рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти до 

вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.    
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. 

 

По сьомому питанню порядку денного: 

"Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який запропонував прийняти рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Надiйшла пропозицiя прийняти до вiдома звiт Ревiзора 
Товариства за 2016 рiк.    

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прийняти до вiдома звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 

 

По восьмому питанню порядку денного: 



"Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Правлiння Товариства Мiтронiну Олену Вiкторiвну, яка запропонувала до затвердження рiчний 

звiт Товариства за 2016 рiк. 
Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити рiчний звiт Товариства 2016 рiк; 

 

По дев'ятому питанню порядку денного: 

"Про визначення порядку розподiлу прибуткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Правлiння Товариства Мiтронiну Олену Вiкторiвну, яка запропонувала визначити порядок 

розподiлу прибуткiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi. Надiйшла пропозицiя прибуток Товариства за 2016 
рiк в сумi 105 394 грн. 14 коп. (сто п'ять тисяч триста дев'яносто чотири грн. 14 коп.) залишити 

нерозподiленим.  

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;  

"Проти" - немає; 

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Прибуток Товариства за 2016 рiк в сумi 105 394 грн. 14 коп. (сто п'ять тисяч триста дев'яносто чотири грн. 

14 коп.) залишити нерозподiленим. 

 

По десятому питанню порядку денного: 

 "Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства" 

 
СЛУХАЛИ: 

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який доповiв присутнiм акцiонерам ПрАТ "СК 

"ВУСО" про те, що строк повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства закiнчується 25 

квiтня 2017 року. Враховуючи, що Голова та члени Наглядової Ради Товариства продовжують сумлiнно 

виконувати свої обов'язки є необхiднiсть не припиняти повноваження Голови та членiв Наглядової ради 

Товариства та продовжити їх строком на 3 (три) роки. 

Вiдповiдно до пункту 7.3.2 Статуту Товариства, рiшення про обрання та припинення повноважень членiв 

Наглядової ради приймається шляхом голосування за кожного кандидата окремо квалiфiкованою 

бiльшiстю (двома третинами) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є 

власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 

У зв'язку з цим запропоновано не припиняти повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, 

продовжити повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки, а саме: 

10.1) Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шойхеденко Олександра 

Валерiйовича та продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 
Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

 "Утримались" - немає. 

 

10.2) Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Прохорова Сергiя Миколайовича та 

продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  



"Утримались" - немає. 

 

10.3) Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Назарчука Михайла Iгоровича та 

продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 
Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Не припиняти повноваження Голови та членiв Наглядової ради Товариства, продовжити повноваження 

Голови та членiв Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки: 

10.1. Не припиняти повноваження Голови Наглядової ради Товариства Шойхеденко Олександра 

Валерiйовича та продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно; 

10.2. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Прохорова Сергiя Миколайовича та 

продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно; 

10.3. Не припиняти повноваження члена Наглядової ради Товариства Назарчука Михайла Iгоровича та 

продовжити його повноваження на термiн до 24 квiтня 2020 року включно. 

 
По одинадцятому питанню порядку денного: 

 "Про обрання членiв Наглядової ради Товариства" 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який повiдомив присутнiм акцiонерам, що у зв'язку 

з продовженням повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки немає 

необхiдностi обирати нових членiв Наглядової ради Товариства.  

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

У зв'язку з продовженням повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) 
роки не обирати нових членiв Наглядової ради Товариства. 

 

По дванадцятому питанню порядку денного: 

"Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання 

особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства" 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який повiдомив, що у зв'язку з продовженням 

повноважень Голови та членiв Наглядової ради Товариства строком на 3 (три) роки немає необхiдностi 

затверджувати новi умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. В той же час, враховуючи, що дiя попереднiх 

договорiв закiнчується 25.04.2017 р. необхiдним є  переукладання договорiв (контрактiв) з членами 

Наглядової ради Товариства на новий строк на пiдставi Умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради, затвердженими Загальними зборами 

акцiонерiв (протокол № 3-2014 вiд 23.10.2014 р.), встановити розмiр їх винагороди вiдповiдно до 

зазначених Умов. Обрати особою, яка уповноважується на перепiдписання договорiв (контрактiв) з 
членами Наглядової ради Товариства Голову Правлiння Товариства Мiтронiну Олену Вiкторiвну. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Не затверджувати новi умови цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, переукласти договори (контракти) з членами 

Наглядової ради Товариства на новий строк на пiдставi Умов цивiльно-правових договорiв, трудових 



договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової ради, затвердженими Загальними зборами 

акцiонерiв (протокол № 3-2014 вiд 23.10.2014 р.), встановити розмiр їх винагороди вiдповiдно до 

зазначених Умов. Обрати особою, яка уповноважується на перепiдписання договорiв (контрактiв) з 

членами Наглядової ради Товариства Голову Правлiння Товариства Мiтронiну Олену Вiкторiвну. 

  
По тринадцятому питанню порядку денного: 

"Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзора" 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який доповiв присутнiм акцiонерам ПрАТ "СК 

"ВУСО" про те, що строк повноважень Ревiзора Товариства закiнчується 22 жовтня 2017 року. 

Враховуючи, що Ревiзор Товариства продовжує сумлiнно виконувати свої обов'язки є необхiднiсть не 

припиняти повноваження Ревiзора Товариства Бондаренко Олександра Вiкторовича та продовжити їх 

строком на 3 (три) роки до 24 квiтня 2020 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;  

"Проти" - немає; 

"Утримались" - немає.  

 
УХВАЛИЛИ:  

Не припиняти повноваження Ревiзора Товариства Бондаренко Олександра Вiкторовича та продовжити 

його повноваження строком на 3 (три) роки до 24 квiтня 2020 року включно. 

 

По чотирнадцятому питанню порядку денного: 

 "Про обрання Ревiзора Товариства" 

 

СЛУХАЛИ:  

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який повiдомив, що у зв'язку з продовженням 

повноважень Ревiзора Товариства строком на 3 (три) роки немає необхiдностi обирати нового Ревiзора 

Товариства. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв;  

"Проти" - немає; 
"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

У зв'язку з продовженням повноважень Ревiзора Товариства строком на 3 (три) роки не обирати нового 

Ревiзора Товариства. 

 

По п'ятнадцятому питанню порядку денного: 

"Про попереднє схвалення вчинення значних правочинiв, ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк, якi можуть вчиняться Товариством протягом не бiльш як 

одного року з дати прийняття такого рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної 

сукупної вартостi" 

 

 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича який проiнформував Збори, що згiдно Закону 
України "Про акцiонернi Товариства" значний  правочин  - це правочин (крiм правочину з розмiщення 

товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова  вартiсть  майна  (робiт,  

послуг),  що  є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi  активiв  товариства,  за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi.  

Якщо  ринкова  вартiсть  майна або послуг,  що є предметом значного правочину,  перевищує 25 вiдсоткiв  

вартостi  активiв  за даними   останньої   рiчної   фiнансової   звiтностi  акцiонерного товариства,  рiшення 

про  вчинення  такого  правочину  приймається загальними зборами. 

Водночас, згiдно ч. 3 ст. 70 ЗУ "Про акцiонернi товариства", якщо  на  дату  проведення  загальних  зборiв  

неможливо визначити,   якi   значнi   правочини   вчинятимуться  акцiонерним товариством  у  ходi  

поточної  господарської дiяльностi, загальнi збори  можуть  прийняти  рiшення  про  попереднє схвалення 

значних правочинiв,  якi можуть вчинятися товариством протягом не бiльш як одного  року  з  дати  

прийняття  такого  рiшення,  iз зазначенням характеру  правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. 



  У зв'язку з тим, що у Товариствi для здiйснення поточної дiяльностi та надання страхових послуг може 

виникнути потреба в укладаннi правочинiв та/або залученнi додаткових грошових коштiв, в укладаннi 

кредитних договорiв, в укладаннi договорiв страхування та iнших угод на суму, яка перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв (граничної сукупної вартостi) за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства, запропоновано надати попередню згоду на укладання значних правочинiв, якi можуть 
вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року, з дати прийняття рiшення, предметом яких 

може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори 

страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй 

валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. Надати повноваження щодо пiдписання таких значних 

правочинiв, з правом передоручення Головi Правлiння Товариства Мiтронiнiй Оленi Вiкторiвнi, на строк з 

25 квiтня  2017 року по 24 квiтня  2018 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосували: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

  Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного 
року, з дати прийняття рiшення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числi угоди 

з нерухомiстю, отриманням кредитiв, договори страхування, а також iншi угоди, або залучення додаткових 

грошових коштiв у нацiональнiй та iноземнiй валютi, сукупна гранична вартiсть яких перевищує 25 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк. Надати 

повноваження щодо пiдписання таких значних правочинiв, з правом передоручення Головi Правлiння 

Товариства Мiтронiнiй Оленi Вiкторiвнi, на строк з 25 квiтня  2017 року по 24 квiтня  2018 року включно. 

 

По шiстнадцятому  питанню порядку денного: 

"Попереднє надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову Зборiв Шойхеденко Олександра Валерiйовича, який доповiв, що у вiдповiдностi до Закону України 

"Про акцiонернi товариства" передбачено, що рiшення про надання згоди на вчинення правочину iз 

заiнтересованiстю виноситься на розгляд загальних зборiв акцiонерiв, якщо всi члени наглядової ради є 

заiнтересованими у вчиненнi правочину або ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його 

предметом, перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

акцiонерного товариства. Тому у разi, якщо бiльшiсть членiв Наглядової ради є особами, заiнтересованими 
у вчиненнi такого правочину або ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є його предметом, 

перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, пропонується 

надати попередню згоду на вчинення право чинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть на строк з 25 

квiтня  2017 року по 24 квiтня  2018 року включно. 

Питань, зауважень та iнших пропозицiй не надходило. 

Пропозицiю поставлено на голосування. 

 

Голосування: 

"За" - 6 000 000 голосiв, що становить 100% голосiв присутнiх акцiонерiв; 

"Проти" - немає;  

"Утримались" - немає.  

 

УХВАЛИЛИ:  

Надати попередню згоду на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 

випуску 

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування та 

форма випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

21.10.2010 935/1/10 ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокументарнi 

iменнi 
10.00 6000000 60000000.00 

100.000000000

000 

Опис 

Випуск простих iмених акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять)гривень у кiлькостi шiсть мiльонiв штук на суму шiстдесят мiльонiв гривень зареєстрований 

26.10.2006, свiдоцтво № 935/1/10 вiд 21.10.2010 р. видане ДКЦПФР взамiн свiдоцтва № 506/1/06, яке втратило чиннiсть. 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. 

 



   XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 

1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )  

 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис.грн.) 

Орендовані основні 

засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 

всього (тис.грн.) 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

На 

початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1.Виробничого призначення 27842.000 25521.000 0.000 0.000 27842.000 25521.000 

- будівлі та споруди 6132.000 5723.000 0.000 0.000 6132.000 5723.000 

- машини та обладнання 2534.000 1801.000 0.000 0.000 2534.000 1801.000 

- транспортні засоби 4652.000 3803.000 0.000 0.000 4652.000 3803.000 

- земельні ділянки 13835.000 13835.000 0.000 0.000 13835.000 13835.000 

- інші 689.000 359.000 0.000 0.000 689.000 359.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 27842.000 25521.000 0.000 0.000 27842.000 25521.000 

 

Пояснення :  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. 

Iнформацiя про представлення основних засобiв за категорiями та їх рух у 2017 роцi 

наведена у Примiтках до звiтностi п.6. 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

 

Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 160244 163612 

Статутний капітал (тис.грн.) 60000 60000 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 60000 60000 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 

"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 

вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 

товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 

перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(160244.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 

капіталу(60000.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 

Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 

року. 

 



3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 

виникнен

ня 

Непогашена 

частина 

боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 2714.00 Х Х 

Кредит 21.10.2014 2714.00 16.150 24.08.2018 

Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 

у тому числі за облігаціями (за кожним 

випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 

власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 

випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 

похідними цінними паперами) (за кожним 

видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 

права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 4260.00 Х Х 

Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 

Інші зобов'язання та забезпечення Х 143854.00 Х Х 

Усього зобов'язань та забезпечень Х 150828.00 Х Х 

Опис Облiк i визнання зобов'язань здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання Товариства класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi  

(строк погашення до 12 мiсяцiв). Зобов'язання довгостроковi (непоточнi) та поточнi вiдображаються у 

балансi окремо. 

Поточна  кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по первiснiй вартостi, 

що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Всi винагороди працiвникам 

враховувати як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати працiвникам". 

Детальнi iнформацiя про зобов'язання розкрита у Примiтках до рiчної фiнансової звiтнотi за звiтний 
перiод у пунктах 11-13. 

 



6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що прийняв 

рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів (тис. 

грн.) 

Вартість активів 

емітента за 

даними останньої 

річної фінансової 

звітності   (тис. 

грн.) 

Співвідношення 
граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості 

активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(у відсотках) 

Предмет правочину 

Дата розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Веб-сайт товариства, 

на якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2017 
Загальі збори 

акціонерів 
73886.625 295546.500 25.00000000000 

Загальними Зборами 

акцiонерiв ПрАТ «СК 

«ВУСО» 25.04.2017 р. 

(протокол № 1-2017) 

прийнято рiшення про 

попереднє схвалення 

значних правочинiв, якi 

можуть вчинятися 

Товариством протягом 

не бiльш як одного року, 
з дати прийняття 

рiшення, предметом яких 

може бути майно, роботи 

або послуги, у тому числi 

угоди з нерухомiстю, 

отриманням кредитiв, 

договори страхування, а 

також iншi угоди, або 

залучення додаткових 

грошових коштiв у 

нацiональнiй та 

iноземнiй валютi, 

сукупна гранична 

вартiсть яких перевищує 

26.04.2017 vuso.ua 



25 вiдсоткiв вартостi 

активiв за даними рiчної 

фiнансової звiтностi 

Товариства за 2016 рiк. 

Загальними Зборами 

акцiонерiв ПрАТ «СК 

«ВУСО» надано 

повноваження щодо 

пiдписання таких 

значних правочинiв, з 

правом передоручення 
Головi Правлiння 

Товариства Мiтронiнiй 

Оленi Вiкторiвнi, на 

строк з 25 квiтня 2017 

року по 24 квiтня 2018 

року включно. 

Опис 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 6 000 000 шт., 
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах – 6 000 000 шт., 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення – 6 000 000 шт., 

Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0 шт. 

 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  

                   що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата 

оприлюднення 

повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

25.04.2017 24.03.2017 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                    

03.04.2017 04.04.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

07.04.2017 10.04.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

25.04.2017 26.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

25.04.2017 26.04.2017 
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів                                                                                                                                   

22.06.2017 23.06.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

12.07.2017 13.07.2017 
Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його філій, 

представництв                                                                                                                                           

17.10.2017 18.10.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                           

 



 ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Загальні збори акціонерів 
 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ? 

 Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2017 1 0 

2 2016 2 1 

3 2015 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 

Інше д/н 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах (за наявності контролю) ? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків    X   

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                           X 

Підняттям рук                                           X   

Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ? 

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту     

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 

Інше д/н 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Ні 

 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада   X 

Виконавчий орган   X 

Ревізійна комісія (ревізор)   X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 і більше відсотків простих акцій товариства 

  

Інше (зазначити) позачергові збори не скликались 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення  : скликання, але 

непроведення чергових загальних зборів небуло 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: 
скликання, але непроведення позачергових загальних зборів небуло 



 

Органи управління 

 
Який склад наглядової ради (за наявності) ? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

кількість членів наглядової ради - акціонерів 3 

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів 0 

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів 0 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

кількість членів наглядової ради -  акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

кількість членів наглядової ради -  представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 

відсотками акцій 
0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку ? 

 Так Ні 

Складу   X 

Організації   X 

Діяльності   X 

Інші (запишіть) самооцінка не проводилась 

 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 

щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою 

поставлених завдань : 
оцінка роботи не проводилась 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  0 
 

Які саме  комітети  створено  в  складі  наглядової  ради (за наявності) ? 

 Так Ні 

Стратегічного планування                                  X 

Аудиторський     X 

З питань призначень і винагород                           X 

Інвестиційний     X 

Інші (запишіть)                                         Комiтети у складi наглядової ради не створювались 

 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності 

: 
оцінка роботи не проводилась 

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :  
комітети не створювались 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну  посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )   Так 

 

Яким чином  визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою                             X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 

вартості акцій  
  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                      д/н 

 

Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                     X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)              X 

Відсутність конфлікту інтересів                           X 



Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                X   

Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства   
X   

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                          
  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання 

(з корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
  X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  
  X 

Інше (запишіть)                                                                           д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Так, введено посаду ревізора 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  1  осіб. 

 

Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  3  

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 

 

Загальні 

збори 

акціонерів 

Наглядова 

рада 

Виконавчий 

орган 

Не належить до 

компетенції 

жодного органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії)                       
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
Так Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та 

членів наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора       Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
Так Так Ні Ні 

 

Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  

приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  

 



Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 

інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства        

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   

Положення про акції акціонерного товариства                 

Положення про порядок розподілу прибутку                    

Інше (запишіть)                                         Положення про Представництва, Положення про корпоративного секретаря, Положення про 

внутрiшнього аудитора, Кодекс корпоративного управлiння, Антикорупцiйна програма, 

Умови цивiльно - правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв) з Головою та 

членами Наглядової ради 

 

 
 

 

Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

 

Інформація 

розповсюд
жується на 

загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється в 
загальнодоступній 

базі НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів 

Документи 

надаються для 

ознайомлення 
безпосередньо 

в акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 
надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщуєтьс

я на власній 
інтернет 

торінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу 

Ні Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства 
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи 
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення 
Ні Ні Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства 
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 

 

 Скільки разів  на  рік  у  середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  

зовнішнім  аудитором  протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі                                      

Менше ніж раз на рік                                        

Раз на рік                                                  

Частіше ніж раз на рік                                  X   

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів         

Наглядова рада                                          X   

Виконавчий орган                            

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні 



 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень                         X 

Не задовольняли умови договору з аудитором                X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів                X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Який орган   здійснював   перевірки   фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році? 

 

 Так Ні 

Ревізійна комісія ( ревізор )                                       X   

Наглядова рада                                              

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства      X   

Стороння компанія або сторонній консультант                 

Перевірки не проводились                                    

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

 

З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 

 Так Ні 

З власної ініціативи                                    X   

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                               

За зверненням виконавчого органу                          X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів                                    
  X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом  останнього року   платні   послуги   консультантів   у  
сфері  корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)   Так 

 

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління 

 
Чи планує  ваше  акціонерне  товариство  залучити  інвестиції  кожним з цих способів протягом наступних 

трьох років? 

 

 Так Ні 

Випуск акцій                                              X 

Випуск депозитарних розписок                              X 

Випуск облігацій                                          X 

Кредити банків                                            X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів             X 

Інше (запишіть)                                         д/н 

 

Чи планує   ваше   акціонерне  товариство  залучити  іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ? 

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором       

Так, плануємо розпочати переговори                        

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році      

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років                                   X 

Не визначились                                            

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 
наступних трьох років?  (так/ні/не визначились)     Ні 



 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності  на  акції  у  депозитарній  системі  
України,  протягом останніх трьох років? (так/ні)  Ні 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)  
Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів,  правил) корпоративного управління 
вкажіть дату його прийняття:     25.04.2014;  

яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння, затверджений Рiшенням Загальних 

Зборiв акцiонерi в Товариства (протокол No 1/2014 вiд 25 квiтня 2014 року) 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 
корпоративного управління? (так/ні)  Ні;  

укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднювали 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини 

такого відхилення протягом року.  
 Вiдсутнi факти недотрим ання принципiв корпоративного управлiння. Текст Кодексу корпоративного управлiння 

розмiщений на внутрiшньому корпоративному порталi Товариства 



Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 
 

Згiдно Статуту метою дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО" є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства в 

результатi здiйснення пiдприємницької дiяльностi у галузi надання страхових послуг.  

Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування (iнше страхування, нiж страхування життя) i 

фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

 

 

2. Перелік  власників істотної участі (у тому числі осіб,  що здійснюють контроль за фінансовою установою) 

(для  юридичних  осіб зазначаються:  код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб 

- прізвища,  імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік. 
 

Власники iстотної участi ПрАТ "СК "ВУСО" станом на 31.12.2017 р.:  

 Фiзична особа Шойхеденко Олександр Валерiйович володiє 1 560 000 шт. простих iменних акцiй на загальну суму 

15 600 000,00 грн., що становить 26% статутного капiталу. 

  Протягом року склад власникiв iстотної участi не змiнювався. Фактiв невiдповiдностi встановленим 

законодавством вимогам протягом звiтного року не виявлено. 

 

 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами  наглядової ради та виконавчого 

органу фінансової установи внутрішніх правил,  що призвело  до  заподіяння  шкоди  фінансовій установі 

або споживачам фінансових послуг. 
 

Протягом звiтного року факти порушення членами наглядової ради та правлiння внутрiшнiх правил не мали мiсця. 

 

4. Вкажіть  про  заходи  впливу,  застосовані  протягом  року органами  державної влади до фінансової 

установи,  у тому числі до членів  її  наглядової  ради  та  виконавчого  органу,   або   про відсутність таких 

заходів. 

 
До Товариства протягом звiтного року було застосовано заходи впливу Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює 
регулювання ринкiв фiнансових послуг (далi - Нацкомфiнпослуг) згiдно наступних документiв: Розпорядження 

Нацкомфiнпослуг № 44 вiд 17.01.2017 р., Розпорядження № 138 вiд 26.01.2017 р., Постанова № 662/978/13-4/14/П 

вiд 02.06.2017 р., Постанова № 38/110/13-5/9-П вiд 07.02.2017 р., Постанова № 394/284/13-4/14/П вiд 06.04.2017 р., 

Розпорядження № 3489 вiд 15.08.2017 р., Розпорядження № 633 вiд 21.03.2017 р., Постанова № 728/1087/13-4/14/П  

вiд 23.06.2017 р., Розпорядження № 2465 вiд 13.06.2017 р.  

  

  

 

5. Вкажіть  на  наявність  у  фінансової   установи   системи управління   ризиками   та   її  ключові  

характеристики  або  про відсутність такої системи. 

 
Управлiння страховими ризиками в Товариствi  г'рунтується на системному використаннi послiдовних та 

взаємопов'язаних методiв андерайтингу, перестрахування, формування страхових резервiв, комплексне та системне 

використання яких утворюють загальну ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує пiдвищення 

фiнансово-економiчної стiйкостi та рентабельностi дiяльностi Товариства та його конкурентоспроможностi на 

ринку в поточному i довготермiновому перiодах. 

 
6. Вкажіть   інформацію   щодо   результатів   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 внутрiшнього аудиту працює в Товариствi з 2011 року згiдно 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.  

Примiтки до фiнансової звiтностi додаються окремо. 

 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що  перевищує  встановлений  у статуті 

фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

 
Статутом Товариства не встановлено обмеження розмiру вiдчуження активiв. 

 

8. Вкажіть 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 розмiру оцiнки активiв. 

 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними  особами, в тому  числі  в  межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання,  проведені  протягом  року  (така  інформація не є  

комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

 
Операцiї iз пов'язаними особами протягом року не проводились. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації  (вимоги) органів,  які  здійснюють  державне  

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

 
У 2017 роцi органами, що здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, рекомендацiї до 

аудиторського висновку Товариства надано не було. 

 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради  фінансової  установи,  призначеного   

протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,  найменування, місцезнаходження;  

для фізичної  особи  -  прізвище,  ім'я  та  по батькові). 

 
Протоколом № 1 вiд 03.01.2017 р. Наглядовою Радою Товариства обрано аудитором для пiдтвердження фiнансової 

звiтностi Товариства за 2016 рiк аудиторську фiрму ТОВ "Аудиторська компанiя "Партнер-аудит". Код ЄДРПОУ: 

35319183; Мiсцезнаходження: 87548, Донецька область, мiсто Марiуполь, проспект Ленiна, 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 вiд 29.12.2017 р. Наглядовою Радою Товариства прийнято рiшення щодо змiни аудитора, та 

обрано аудитором для пiдтвердження фiнансової звiтностi Товариства за 2017 рiк аудиторську фiрму ТОВ 
"Аудиторська фiрма Аудитор-Консультант-Юрист". Код ЄДРПОУ: 35531560; Мiсцезнаходження: 01030, мiсто 

Київ, вул. Чапаєва, будинок 10. 

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність  зовнішнього  аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності; 

 
 з 2007 року 

 

 кількість років,  протягом  яких  надає  аудиторські  послуги фінансовій установі; 

 
 1 рiк 

 

 перелік інших  аудиторських послуг,  що надавалися фінансовій установі протягом року; 

 
 Проведення обов'язкового аудиту щодо надання впевненостi рiчних звiтних даних страховика. Протягом 

2017 року ТОВ Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" було пiдготовлено звiт щодо огляду промiжної 

фiнансової звiтностi за 1-е пiврiччя 2017 року, станом на 30.06.2017. 

 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього   

аудитора; 

 
 Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 

вiдсутнi. 

 

 ротацію аудиторів  у  фінансовій  установі  протягом останніх п'яти років; 

 
 ТОВ Аудиторська компанiя Партнер-аудит.  

ТОВ Аудиторська фiрма Аудитор-Консультант-Юрист 

  

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти 

подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,  

виявлені органами,  які  здійснюють  державне  регулювання  ринків фінансових послуг.  

  
 До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Факти 
стягнення, застосованi до аудитора аудиторською палатою України та подання недостовiрної звiтностi фiнансової 

установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг. 



  

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг; 

 
 Страховиком  встановлено звичайний механiзм розгляду скарг споживачiв. Всi скарги, пропозицiї, 

вiдгуки та зауваження споживачiв послуг Товариства (надалi - заяви) реєструються у вiдповiдному письмовому 

журналi. 

 

 

 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

  

скарги; 

 
 Голова Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" -  Мiтронiна Олена Вiкторiвна, або особа, яка виконує обов'язки у 
перiод її тимчасової вiдсутностi 

 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер,  кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

  
 За 2017 рiк  надiйшло 60 скарг. Характер: незгода з сумою СВ, несвоєчасна виплата, вiдмова у виплатi, 

задоволено скарг 85% 

  

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових  послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

 
Протягом 2017 року наявнi 70 позовiв до суду, з них задоволено 4, частково задоволено 2, вiдмовлено, без розгляду 

2, мирова угода 1, по iншим провадження тривають. 
 



 

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт ) 
 

1 
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної 

особи - підприємця) 
ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 

2 
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 
33913531 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
03040, м. Київ, проспект 

Голосіївський, буд. 40 

4 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

4252 

29.01.2009 

5 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії 

свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку 

цінних паперів 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

д/н 

6 
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи 

контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 
0456 

27.03.2014 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017 

8 

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення 

думки) 
02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

Ми провели аудит відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів 

аудиту (МСА (видання 2015 року). 

Нашу відповідальність згідно з 

цими стандартами викладено в 

розділі "Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності" 

нашого звіту. Ми є незалежними 

по відношенню до Приватного 

акціонерного товариства 

"Страхова компанія "ВУСО" 

згідно з Кодексом етики 

професійних бухгалтерів ради з 

міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ") та 

етичними вимогами, застосовними 

в Україні до нашого аудиту 

фінансової звітності, а також 

виконали інші  обов'язки з етики 

відповідно до цих вимог та 

Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, 

що отримані нами аудиторські 

докази є достатніми і 
прийнятними для використання їх 

як основи для нашої думки із 

застереженням. 

Згідно Наказу товариства "Про 

проведення річної інвентаризації" 

від 11 листопада 2017 року № 48 та 

48/1 проведена інвентаризація 

запасів, основних засобів та 

розрахунків з дебіторами, 

кредиторами, постачальниками і 

агентами, але оскільки 

Товариством не отримані на 100% 

акти звірок з його контрагентами 

неможливо, в повній мірі, 

підтвердити дебіторську та 

кредиторську заборгованість. За 

оцінкою аудиторів, вищезазначені 
зауваження мають обмежений 

вплив на фінансові звіти (в межах 

суттєвості) і не перекручують 

загальну річну фінансову звітність 



Товариства та стан справ в цілому. 

Дані факти були підтверджені за 

результатами здійснених 

альтернативних процедур методом 

вибіркового огляду основних 
засобів, які знаходяться в офісі 

Товариства, перевірку первинних 

документів з обліку основних 

засобів, також ми перевірили 

альтернативними засобами статті 

дебіторської та кредиторської 

заборгованості через запити 

підтвердження заборгованості 

дебіторам та кредиторам. 

Товариство обліковує та оцінює 

інші фінансові інвестиції та 

поточні фінансові інвестиції за 

фактичною собівартістю, оскільки 

ці фінансові інвестиції не 

обертаються на відкритому ринку 

та відсутні дані, які були б 

підставою для визначення їх 
справедливої вартості. Питома 

вага поточних фінансових 

інвестицій, відповідно до валюти 

балансу складає 38,98 %.  

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
0502-1/18 

05.02.2018 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 05.02.2018 - 14.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 14.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 50000.00 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 80361 

Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  348   

Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 03150 м. Київ  м. Київ Казимира Малевича, будинок 31, т.044-500-

37-73 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.  
 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                  1 2 3 4 01.01.2012 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 1641 1827 

259 

первісна вартість 1001 1735 2073 346 

накопичена амортизація 1002 94 246 87 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 

Основні засоби 1010 27842 25521 1951 

первісна вартість 1011 38932 38871 9904 

знос 1012 11090 13350 7953 

Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 

Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

 

1030 30669 -- 

19979 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 52503 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 

Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 7874 8942 

-- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 

Усього за розділом I 1095 68026 36290 74692 

II. Оборотні активи  

Запаси 
1100 1314 791 

1260 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 8790 14283 

2692 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 3079 2466 

368 

з бюджетом 1135 -- -- -- 

у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 192 386 

355 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 
1145 93 282 

-- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 7343 2305 6531 

Поточні фінансові інвестиції 1160 111329 121240 64521 

Гроші та їх еквіваленти 1165 68573 100197 90236 

Готівка 1166 12 97 24 

Рахунки в банках 1167 68383 99835 -- 

Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- -- 



Частка перестраховика у страхових резервах 1180 26807 32832 -- 

резервах незароблених премій 1183 26807 32832 -- 

Інші оборотні активи 1190 -- -- 3 

Усього за розділом II 1195 227520 274782 165966 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 

1200 -- -- 
-- 

Баланс 1300 295546 311072 240658 

  



Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного року 

На кінець 

звітного періоду 

На дату пере- 

ходу на МСФЗ 

                                                   1 2 3 4 5 

І. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал  

 

1400 60000 60000 

60000 

Капітал у дооцінках 1405 1834 1144 -- 

Додатковий капітал 1410 -- -- -- 

Резервний капітал 1415 60000 60000 20000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 31976 25764 68490 

Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 

Вилучений капітал 1430 -- -- -- 

Інші резерви 1435 9802 13336 -- 

Усього за розділом I 1495 163612 160244 148490 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 

 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- -- 

Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 

Цільове фінансування 1525 -- -- -- 

Страхові резерви 1530 117738 123213 85026 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 18348 37861 -- 

резерв незароблених премій 1533 99390 85352 -- 

Усього за розділом II 1595 117738 123213 85026 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 2714 2714 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

-- 

товари, роботи, послуги 1615 372 535 701 

розрахунками з бюджетом 1620 1499 4260 1143 

у тому числі з податку на прибуток 1621 1427 4168 -- 

розрахунками зі страхування 1625 103 86 145 

розрахунками з оплати праці 1630 398 510 347 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами 
1635 3701 -- 

-- 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

учасниками 
1640 -- -- 

7 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 

1645 -- -- 
67 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю 
1650 3543 15645 

-- 

Поточні забезпечення 1660 452 62 1067 

Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 

Інші поточні зобов'язання 1690 1414 3803 3665 

Усього за розділом IІІ 1695 14196 27615 7142 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 

 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

-- 

Баланс 1900 295546 311072 240658 

 

 
  

 

 

Голова правління ________________ Артюхов  Андрій Вікторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирівна 

 (підпис)  
 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

 

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)  
2000 -- -- 

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 (--) (--) 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -19512 -6415 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -194512 -6415 

Інші операційні доходи  2120 8988 11521 

Адміністративні витрати  2130 (42861) (26053) 

Витрати на збут 2150 (175298) (129159) 

Інші операційні витрати  2180 (9237) (7372) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  
2190 17386 -- 

     збиток   2195 (--) (12978) 

Дохід від участі в капіталі  2200 300 -- 

Інші фінансові доходи  2220 -- -- 

Інші доходи  2240 5298 24225 

Фінансові витрати  2250 (460) (762) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (10000) (--) 

Інші витрати  2270 (1373) (309) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 
2290 11151 10176 

збиток 2295 (--) (--) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -14515 -10071 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  
2350 -- 105 

     збиток  2355 (3364) (--) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                  1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 

Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 



Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 -- -- 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -3364 105 

 

  



III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

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 
 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

                                                   1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій  2600 6000000 6000000 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 6000000 6000000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 (  0.56066670) 0.01750000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію  
2615 (  0.56066670) 0.01750000 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 

 
  

 

 
Голова правління ________________ Артюхов  Андрій Вікторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирівна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



 
  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   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 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 

у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 

Цільового фінансування 3010 -- -- 

Надходження від повернення авансів 3020 164 124 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 -- 48 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 11 5 

Надходження від страхових премій 3050 464610 336400 

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) 

Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (11774) (10484) 

Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (279) (2062) 

Витрачання на оплату авансів 3135 (--) (2) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (7282) (5059) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 (157809) (101193) 

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 -- -- 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 3867 5594 

дивідендів 3220 -- -- 

Надходження від деривативів 3225 -- -- 

Інші надходження 3250 -- -- 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 (114390) (207294) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 

Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 

Інші платежі 3290 (--) (--) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 14056 8638 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 

Інші надходження 3340 -- -- 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- 2000 

Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 (461) (762) 

Інші платежі 3390 (--) (--) 

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 

 
  

 

 

Голова правління ________________ Артюхов  Андрiй Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирiвна 

 (підпис)  
 

 

 

 

 



  Коди 

 Дата (рік, місяць,  число) 2018 01 01 

Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

 

Звіт про власний капітал 

за 2017 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєст-

рований 

(пайови

й) 

капітал 

Капітал 

у дооцін-

ках 

Додат-

ковий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нероз- 

поділе- 

ний 

прибуток 
(непокри

тий 

збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 60000 1834 -- 60000 41778 -- -- 163612 

Коригування: 

Зміна облікової політики 
4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Скоригований залишок на 

початок року 
4095 60000 1834 -- 60000 41778 -- -- 163612 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період 
4100 -- -- -- -- -3364 -- -- -3364 

Інший сукупний дохід за 

звітний період 
4110 -- -690 -- -- 686 -- -- -4 

Дооцінка (уцінка) 

фінансових інструментів 
4112 -- -690 -- -- 686 -- -- -4 

Розподіл прибутку: 

Виплати власникам 

(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу 
4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 

капіталу 
4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 

до капіталу 
4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 

капіталу 
4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 

акцій (часток) 
4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 

акцій (часток) 
4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 

акцій (часток) 
4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 

капіталі 
4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Разом змін у капіталі 4295 -- -690 -- -- -2678 -- -- -3368 

Залишок на кінець року 4300 60000 1144 -- 60000 39100 -- -- 160244 

 
У зв'язку з тим, що формою Звiту про власний капiтал не передбачено розкриття 

iнформацiї про iншi резерви, iнформацiя про наявнiсть та змiни у складi iнших 

резервiв за 2016 та 2017 рiк включена в нерозподiлений прибуток у сумi 9 802 

тис.грн та 13 336 тис.грн вiдповiдно. Балансова вартiсть нерозподiленого прибутку 

за 2016 та 2017 рiк дорiвнює 31 976 тис.грн. та 25 764 тис.грн. вiдповiдно. Таким 

чином станом на кiнець 2016 року  та на кiнець 2017 року у Звiтi про власний 

капiтал сума нерозподiленого прибутку складае 41 477 тис. грн. та 39 100 тис.грн. 

вiдповiдно. 

 

 

Голова правління ________________ Артюхов  Андрiй Вiкторович 

 (підпис)  

   

Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирiвна 



 (підпис)  
 

 

 

 

 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПРАТ "СК "ВУСО"  

ЗА 2017 РIК 

 

          1. Загальна iнформацiя  

Найменування органiзацiї ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВУСО" 

Країна реєстрацiї Україна 

Мiсцезнаходження органiзацiї м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31 

Звiтний перiод Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року 

Дата затвердження звiтностi Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску та 

публiкацiї 27.02.2018 року 

Валюта звiтностi Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою 

є нацiональна валюта України - гривня. 

Рiвень округлення Тисяча гривень  

 

ПрАТ "Страхова компанiя "ВУСО" створене у 2001 роцi, згiдно з Установчим договором 

вiд 24.09.2001 р.  як ЗАТ страхова компанiя "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 

роцi ЗАТ СК "ВУСО" перейменовано на ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО".  Форма 

власностi - приватна. З 2014 року мiсцезнаходження 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 обовязковi та добровiльнi 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 залiзничного транспорту АЕ № 293940 10.07.2014 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АЕ № 293949 10.07.2014 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного 

транспорту) АЕ № 641984 30.06.2015 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АЕ № 293936 10.07.2014 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АЕ № 293939 10.07.2014 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АЕ № 293931 10.07.2014 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 293938 10.07.2014 

Страхування вiд нещасних випадкiв АЕ № 293946 10.07.2014 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АЕ № 641985 30.06.2015 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена 

пунктами 12 - 14 цiєї статтi) АЕ № 293947 10.07.2014 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 

кредиту) АЕ № 293934 10.07.2014 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ № 293950 10.07.2014 

Страхування медичних витрат АЕ № 293942 10.07.2014 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ № 641986 30.06.2015 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної 

охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) АЕ № 293944 10.07.2014 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АЕ № 293945 10.07.2014 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за 

внутрiшнiми договорами) АЕ № 293895 26.06.2014 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АЕ № 293948

 10.07.2014 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може 

бути заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 



призвести до аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АЕ № 

293932 10.07.2014 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АЕ № 293941

 10.07.2014 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи 

iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi 

або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АЕ № 

293935 10.07.2014 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового 

пошкодження або псування АЕ № 293933 10.07.2014 

Страхування майнових ризикiв при промисловiй розробцi родовищ нафти i газу у 

випадках, передбачених Законом України "Про нафту i 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 акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Києвi 

2 40814144 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Полтавi 

3 40814118 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Кривий Рiг 

4 40804597 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Харковi 

5 40804623 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" у мiстi Краматорську 

6 40788774 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Днiпрi 

7 40814102 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Кам'янське 

8 40797229 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Тернополi 

9 40797166 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Запорiжжi 

10 40804618 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Черкаси 

11 40814151 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Херсонi 

12 40804534 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Житомирi 

13 40814165 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Чернiвцi 

14 40814123 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Кропивницькому 

15 40804602 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Хмельницькому 

16 40797192 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Луцьк 

17 40797213 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Рiвне 

18 40797171 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Iвано-Франкiвськ 

19 40804555 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Вiнницi 

20 40797234 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Ужгородi 

21 40797208 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Одесi 

22 40804576 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Миколайовi 

23 40804581 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Суми 

24 40804560 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Львiв 

25 40804545 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Бiла Церква 



26 40797187 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Кременчук 

27 40797150 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в Донецькiй областi 

28 40797145 Подiльське вiддiлення Представництва Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" в мiстi Києвi 

29 40968909 Хмельницьке обласне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

30 40984648 Третє регiональне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

31 40984632 Захiдне регiональне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

32 41275647 Вiнницьке регiональне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

33 41275668 Перше регiональне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

34 41275652 Друге регiональне представництво Приватного акцiонерного 

товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 

35 41459917 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Чернiговi 

36 41459901 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в Луганськiй областi 

37 41476969 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "ВУСО" в мiстi Марiуполь 

 

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

вiдбувалось. 

Депозитарiй, який надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв 

Товариства - Приватне акцiонерне товариство "АЛЬТЕРА ФIНАНС" (код ЄДРПОУ 

30702104), адреса: 04071, м. Київ, проспект Голосiївський, буд. 70, оф. 405 

Лiцензiя АЕ № 286622 вiд 10.10.2013  

Облiкова чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2017 року складає 389 

працiвникiв, 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 Федерацiя убезпечення, Київська Торгово-Промислова палата. 

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

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Економiчне вiдновлення у 2017 роцi 

було меншим, нiж початково очiкувалось: за оцiнками фахiвцiв реальний ВВП зрiс на 

2,2%. Нижче зростання частково пояснено блокадою торгiвлi iз окупованою частиною 

Донбасу. Iнфляцiя була суттєво вищою, нiж визначена НБУ iнфляцiйна цiль через 

стрiмке пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати та збiльшення цiн на сировиннi 

товари.   Зберiгаються дефiцит бюджету, значний державний борг та знецiнення 

нацiональної валюти. 

Економiчне зростання залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, 

невизначенiсть пов'язану iз конфлiктом на сходi та щодо швидкостi запровадження 

реформ в умовах складної полiтичної ситуацiї. 

Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд 

успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних 

донорiв та мiжнародних фiнансових установ. 

Керiвництво  протягом року вживало всiх  необхiдних заходiв для забезпечення 

стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства; але передбачити всi тенденцiї, якi 

можуть впливати на  iї  дiяльнiсть у зв'язку з соцiально-полiтичними та 

економiчними  подiями в країнi неможливо, а також те, який вплив вони можуть мати 

на майбутнiй  фiнансовий стан Компанiї. 

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до 

непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Товариства.   

 Невизначенiсть полiтичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною 

мiрою вплинути на можливiсть Товариства успiшно здiйснювати виробничу дiяльнiсть. 

Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та 

класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань, однак 

Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 

Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова 

звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими 

i їх буде можливо оцiнити. 

 

3. Основи формування та подання фiнансової звiтностi 



Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно згiдно вимог ст. 121 Закону України 

"Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ), чинних на 31.12.2017. 

Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Товариство  здатна 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Керiвництво та акцiонери 

мають намiр i вподальшому розвивати  дiяльнiсть Товариства. 

На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi Товариства 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи 

належний рiвень достатностi  капiталу та забезпечення платоспроможностi. 

 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 активiв та 

зобов'язань, затвердженої наказом Мiнфiну України вiд 02.09.2014 № 879. 

Iнвентаризацiя  проведена станом на 01.12.2017 згiдно наказу № 48 вiд 07.11.2017 

р. в повному обсязi. 

Фiнансова звiтнiсть Товариствi 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. 

 

Основнi облiковi оцiнки та припущення  

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва 

формування певних суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування 

принципiв облiкової полiтики, а також суми активiв i зобов'язань, доходiв i 

витрат, якi вiдображенi в звiтностi. Оцiнки та пов'язанi з ними припущення 

'рунтуються на iсторичному досвiдi та iнших факторах, якi вважаються 

об'рунтованими за даних обставин, результати яких формують основу для суджень щодо 

балансової вартостi активiв i зобов'язань, яка не є очевидною з iнших джерел. 

Незважаючи на те, що цi оцiнки 'рунтуються на розумiннi керiвництва поточних 

подiй, фактичнi результати, в кiнцевому пiдсумку, можуть вiдрiзнятися вiд цих 

оцiнок. Зокрема, iнформацiя щодо iстотних сфер невизначеностi оцiнок i ключовi 

судження при використаннi облiкової полiтики представленi далi: 

1.Справедлива вартiсть цiнних паперiв, призначених для торгiвлi.  

Справедлива вартiсть цiнних паперiв, призначених для торгiвлi, являє собою цiну, 

за якою була б проведена операцiя з цим iнструментом на дату балансу на найбiльш 

вигiдному активному ринку, на який Товариство має безпосереднiй доступ. Цiннi 

папери, призначенi  для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити достовiрно, 

оцiнюються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на 

активному ринку. Iншi методи об'рунтованого визначення їх справедливої вартостi є 

неможливими у результатi вiдсутностi iнформацiї про ринковi котирування таких 

компанiй i вiдсутностi всiх необхiдних даних для проведення аналiзу дисконтованих 

грошових потокiв.  

У разi iснування об'єктивних свiдчень знецiнення цiнних паперiв призначених  для 

торгiвлi визначається резерв знецiнення. 

Оцiнка резерву знецiнення розраховується iз урахуванням професiйного судження. 

Хоча iснує ймовiрнiсть того, що у певнi перiоди Товариство може зазнати збиткiв, 



розмiр яких буде значним по вiдношенню до резерву вiд знецiнення. На думку 

керiвництва, резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення є адекватним для того, щоб 

покрити збитки вiд ризикових активiв станом на звiтну дату. 

2. Термiн корисного використання нематерiальних активiв та основних засобiв 

 Знос або амортизацiя на нематерiальнi активи та основнi засоби, нараховується 

протягом строку їх корисного використання. Строки корисного використання заснованi 

на оцiнках  того перiоду, протягом якого актив буде приносити прибуток. Цi строки 

перiодично переглядаються на предмет подальшої вiдповiдностi. 

3. Судовi розгляди. 

 Вiдповiдно до МСФЗ Товариство визнає резерв тiльки у випадку iснування поточного 

зобов'язання за минулими подiями, можливостi переходу економiчних вигод та 

достовiрної оцiнки суми витрат. У випадках, коли цi вимоги не дотримуються, 

iнформацiя про умовне зобов'язання може бути розкрита в примiтках до фiнансової 

звiтностi. Реалiзацiя будь-якого умовного зобов'язання, яке не була в поточному 

перiодi  визнане та розкрите у фiнансовiй звiтностi, може мати iстотний вплив на 

фiнансовий стан Товариствi. Застосування даних принципiв облiкової полiтики щодо 

судових справ, вимагає вiд керiвництва Товариствi оцiнок рiзних фактичних i 

юридичних питань поза її контролем. Товариство переглядає вирiшенi судовi справи, 

слiдуючи подiям в судових розглядах на кожну дату балансу з тим, щоб оцiнити 

потребу в резервах у своїй фiнансовiй звiтностi. Серед тих факторiв, якi беруться 

до уваги при прийняттi рiшення про формування резерву - характер судового процесу, 

вимоги або оцiнки, судовий порядок та потенцiйний рiвень збиткiв в тiй юрисдикцiї, 

в якiй судовий процес, вимога або оцiнка мають мiсце, перебiг процесу (включаючи 

його протягом пiсля дати складання фiнансової звiтностi, але до дати її випуску), 

думки юрисконсультiв, досвiд, набутий у зв'язку з такими суперечками i будь-яке 

рiшення керiвництва Товариствi щодо того, як воно має намiр вiдреагувати на 

судовий процес). 

 4. Товариство не здiйснювало коригування показникiв фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" у зв'язку 

впливом iнфляцiї,покладаючись на власнi судження. 

 

Облiкова полiтика та основнi принципи фiнансової звiтностi 

Нематерiальнi активи 

Визнання, оцiнка i облiк нематерiальних активiв здiйснюється у вiдповiдностi  до 

МСФО 38 "Нематерiальнi активи".  

На балансi облiковуються iдентифiкованi нематерiальнi активи. Нематерiальними  

активами визнаються контрольованi активи, вiд використання яких мають надходити 

економiчнi вигоди та якi можливо достовiрно оцiнити.  

По нематерiальних активах, якi не вiдповiдають критерiям визнання, витрати 

визнаються у витратах поточного перiоду.  

Нематерiальний актив первiсно оцiнюється за собiвартiстю. Пiсля первiсного 

визнання нематерiальний актив вiдображається у вiдповiдностi до моделi 

собiвартостi, тобто за собiвартiстю за вирахуванням амортизацiї та збиткiв вiд 

зменшення корисностi. Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв 

розраховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Безстроковi нематерiальнi 

активи (лiцензiї) вважаються неамортизованими активами та по таким об'єктам 

нарахування зносу не проводиться. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного 

використання нематерiальних активiв.  

Термiни корисного використання нематерiальних активiв за групами: 

 

Група Термiн корисного використання 

Програмне забезпечення       120 мiсяцiв 

Товарнi знаки, торговi марки 60 мiсяцiв 

Право користування телефонним номером 60 мiсяцiв 

 

 Основнi засоби  

Облiк основних засобiв здiйснюється у вiдповiдностi до МСБО 16 "Основнi засоби". 

Основним засобом визнається актив, який утримується для надання послуг, для 

здавання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, якщо очiкуваний термiн його 

корисного використання (експлуатацiї) бiльше року та його вартiсть перевищує 

3000,00 грн. 

 Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класiфiкуються по групам: 

" Будiвлi ; 

" Машини та обладнання; 

" Автомобiлi (Транспортнi засоби); 

" Меблi та iнвентар, офiсне обладнання; 

" Iншi основнi засоби. 

 

Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується 

на баланс Товариствi за собiвартiстю.  



Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у 

вiдповiдностi до моделi собiвартостi МСБО 16 "Основнi засоби".  

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх 

виникнення. Витрати на  реконструкцiю, капiтальний ремонт та замiну значних 

компонентiв основних засобiв капiталiзуються. 

Капiтальнi витрати на полiпшення орендованих основних засобiв облiковуються у 

складi iнших необоротних матерiальних активiв.  

Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, 

тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв.  

Амортизацiя окремого об'єкта основних засобiв для бухгалтерського облiку 

розраховується  iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Амортизацiя нараховується рiвними частинами протягом термiну корисного 

використання основних засобiв з урахуванням очiкуваної залишкової вартостi  

(лiквiдацiйної вартостi), яка встановлюється на рiвнi 10% його первiсної вартостi 

(собiвартостi), крiм основних засобiв, вiднесених до групи Iншi основнi засоби.  

Термiни корисного використання основних засобiв за групами: 

 

Група Термiн корисного використання 

Будiвлi   240 мiсяцiв 

Машини та обладнання 30 мiсяцiв 

Автомобiлi (Транспортнi засоби) 60 мiсяцiв 

Меблi, iнвентар, офiсне обладнання  30 мiсяцiв 

Iншi основнi засоби   50 мiсяцiв 

Полiпшення орендованих примiщень протягом строку оренди 

 

Лiквiдацiйна вартiсть та термiни корисного використання об'єктiв основних засобiв 

можуть бути переглянутi. Змiна лiквiдацiйної вартостi та термiну корисного 

використання об'єкту основних засобiв вiдображається як змiна облiкових оцiнок, а 

не облiкової полiтики. 

 Знецiнення  активiв 

Товариство при оцiнцi  активiв керується МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв".  

На дату складання фiнансової звiтностi Товариство може визначати ознаки знецiнення 

активiв:  

- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж 

сподiвались;  

- старiння чи пошкодження активу;  

- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй 

здiйснює дiяльнiсть Товариство, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим 

часом;  

- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю;  

- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж 

очiкуванi змiни в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть 

Товариствi.  

У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, визначається сума очiкуваного 

вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу - це найбiльша з двох 

оцiнок: справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж i цiннiстю використання. 

Якщо сума очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця 

визнається збитками вiд знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним 

зменшенням балансової вартостi активу до суми вiдшкодування.  

 

 Оренда  

 Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на 

аналiзi сутностi операцiї. При цьому необхiдно встановити, залежить виконання 

угоди вiд використання конкретного активу або активiв, переходить право 

користування активом у результатi цiєї угоди.  

 Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 

основному всi ризики i вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда 

вiдповiдає одному з критерiїв визначених в МСБО 17 "Оренда". 

Оренда, за умовами якої орендодавець зберiгає за собою основнi ризики i вигоди, 

пов'язанi з використанням даного активу, класифiкується як операцiйна. 

Товариство виступає як Орендарем, так i Орендодавцем основних засобiв. 

У випадку коли Товариство виступає Орендарем основних засобiв оренднi платежi 

операцiйної оренди вiдображаються в Звiтi про фiнансовi результати  як iншi 

операцiйнi витрати  в сумi нарахування за звiтний  перiод.  

 У випадку коли Товариство виступає Орендодавцем основних засобiв оренднi платежi 

визнаються як дохiд у перiодi, в якому вони були нарахованi. 

 

 Запаси 

Запаси товарно-матерiальних цiнностей Товариством визнаються, оцiнюються  i 

облiковуються згiдно з МСФО 2 "Запаси". Одиницею запасiв є кожне найменування 

цiнностей, яке оприбутковується за цiною придбання.  



Оцiнка запасiв при їx вибуттi здiйснюється за методом середньозваженої вартостi 

одиницi запасiв.  

 

 Фiнансовi iнвестицiї 

В результатi застосування МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" 

Товариство класифiкує цiннi папери за такими категорiями:  

" Вкладення в цiннi папери призначенi для торгiвлi, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибуток i збиток;  

" Цiннi папери з фiксованими строками погашення за умови, що керiвництво має 

намiр i можливiсть утримувати цi цiннi папери до погашення, класифiкуються як 

утримуванi до погашення;  

"  Цiннi папери при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi 

можуть бути реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки 

процента, валютного курсу або цiн на ринку цiнних паперiв, класифiкуються, як в 

наявностi для продажу. 

Вiднесення фiнансових iнвестицiй до певної категорiї вiдбувається в момент 

здiйснення iнвестицiї та пiд час регулярного перегляду вiдповiдностi iнвестицiй 

поставленим цiлям. 

Фiнансовi iнвестицiї, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, приймаються до облiку за вартiстю придбання. Витрати на виплату винагороди 

та комiсiйних, що сплачуються Товариством брокерам i агентам  не  збiльшують 

вартiсть фiнансової iнвестицiї. 

Придбання цiнних паперiв, що класифiкованi як призначенi для торгiвлi, за якими 

iснує активний ринок, i ринкова вартiсть яких може бути достовiрно визначена, на 

дату складання звiтностi враховуються за ринковою вартiстю. Цiннi папери 

призначенi  для торгiвлi, вартiсть яких неможливо визначити достовiрно, 

облiковуються за собiвартiстю, оскiльки по них не iснує ринкових котирувань на 

активному ринку.     

 Цiннi папери до погашення первинно оцiнюються i вiдображують у бухгалтерському 

облiку за собiвартiстю (у розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, дисконт 

або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання). Комiсiйнi витрати та 

iншi витрати, пов'язанi з придбанням боргових цiнних паперiв, збiльшують суму 

премiї (дисконту) на дату їх придбання. 

  На дату балансу борговi цiннi папери до погашення вiдображують за амортизованою 

собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки процента.  

 

До цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, вiдносяться акцiї, 

iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком та борговi цiннi папери. 

На дату балансу цiннi папери  наявнi для продажу вiдображаються: 

" за справедливою вартiстю; 

" за собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення 

корисностi - акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу 

вартiсть яких достовiрно визначити неможливо. 

 

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi Товариствi облiковуються згiдно МСБО 

28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства". 

До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi Товариствi  належать акцiї та iншi цiннi 

папери (корпоративнi права) з нефiксованим прибутком емiтентiв, якi вiдповiдають 

визначенням асоцiйованої або дочiрньої Товариствi, за винятком таких цiнних 

паперiв, що придбанi та утримуються виключно для продажу. 

Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi Товариствi первинно оцiнюються i 

вiдображаються у бухгалтерському облiку за собiвартiстю. Витрати на операцiї, 

пов'язанi з придбанням iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її 

придбання. 

Iнвестицiї в асоцiйованi Товариствi облiковуються за методом участi в капiталi, 

згiдно з яким балансова вартiсть iнвестицiй вiдповiдно збiльшується або 

зменшується на суму частки iнвестора в чистому прибутку (збитку) та в сумi змiни 

загальної величини власного капiталу об'єкта iнвестування за звiтний перiод. 

 

Дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за вартiстю очiкуваних надходжень за 

вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. Для вiдображення заборгованостi за чистою 

вартiстю проводиться аналiз заборгованостi за строками її виникнення. 

Резерв сумнiвних боргiв нараховується методом застосування коефiцiєнту сумнiвностi 

залежно вiд термiну непогашення заборгованостi: 

до 90 днiв - 0 

вiд 91 до 365 днiв - 0,2 

вiд 366 до 730 днiв - 0,5 

вiд 731 до 1065 днiв - 1 

Сумнiвна заборгованiсть не вважається фiнансовим активом. Рiвень суттєвостi, 

прийнятий облiковою полiтикою Товариства, для визначення необхiдностi 



переоцiнювання вартостi дебiторської заборгованостi - 8% вiд загальної вартостi 

активiв на попередню звiтню дату. 

 

Дебiторська заборгованiсть по страхуванню 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за 

первiсною вартiстю. В подальшому дебiторська заборгованiсть визнається за 

вирахуванням резерву  сумнiвних боргiв .  

Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув 

строк позивної давнини або термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть 

списується з балансу за рахунок створеного резерву сумнiвних боргiв, а в сумi 

перевищення - на витрати поточного перiоду. 

В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню 

вiдноситься дебiторська заборгованiсть за договорами страхування та 

перестрахування. 

Дебiторська заборгованiсть спiвробiтникiв за позичками 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по позикам спiвробiтникам 

оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю. Дисконтування заборгованостi 

працiвникiв по позикам не проводиться. 

Дебiторська заборгованiсть та товари, роботи , послуги та  iнша дебiторська 

заборгованiсть 

При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, 

послуги оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за 

роботи, товари та послуги визнається за первiсною вартiстю.  

Дебiторська заборгованiсть, яка не пов'язана зi страховою дiяльнiстю, розрахунки з 

бюджетом по податках та зборах, заборговансть  з одержаних доходiв та виданим 

авансам та iнша  оцiнюється та визнається за первiсною вартiстю. 

Страховi виплати 

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

результатi проведеної роботи з врегулювання подiї, що мала мiсце за укладеним 

договором страхування та яка мала ознаки страхової, прийнято рiшення про визнання 

випадку страховим. Дата визнання страхової витрати - дата прийняття означеного 

рiшення. 

 Регреснi виплати 

 Товариство здiйснює виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового 

випадку в межах страхової суми при наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка 

була визначена договором страхування. При цьому, у разi наявностi винної сторони в 

страховому випадку i виплати страхового вiдшкодування потерпiлiй сторонi, згiдно з 

Цивiльним кодексом України, Товариство має право зворотної вимоги (регресу) до 

винної сторони у розмiрi виплаченого страхового вiдшкодування. Товариство оцiнює 

ймовiрнiсть отримання суми регресу вiд винної сторони i з урахуванням цього 

вiдображає суми регресiв у складi iншого доходу. 

Страховi зобов'язання (страховi резерви) 

МСФЗ 4 "Страховi контакти" мiстить iнформацiю про страховi зобов'язання (страховi 

резерви), але не мiстить методики їх створення.  

 Розрахунок страхових резервiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до чинного 

законодавства, а саме ст.31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р № 

85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями) i регламентовано Правилами формування, 

облiку та розмiщення  страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004р. № 3104, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України  10.01.2005р. № 5117 та Постановою КМУ №671 вiд 

23.07.2008р. Про затвердження Порядку розрахунку резервiв незароблених премiй, що 

проводиться за договорами ОСЦПВВНТЗ".  

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством 

створюються страховi резерви, що дiляться на технiчнi та iншi.  

Технiчнi резерви: 

резерв незароблених премiй (РНП);  

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

резерв страхових випадкiв, якi виникли, але не заявленi (РЗВЗ);  

Iншi резерви: 

резерв коливань збитковостi (РКЗ); 

резерв катастроф (РК). 

На кiнець кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка адекватностi  визнаних 

страхових зобов'язань (РНП, РЗЗ, РЗВЗ), для чого використовуються поточнi оцiнки 

майбутнiх грошових потокiв за  страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що 

балансова вартiсть страхових зобов'язань є неадекватною в контекстi очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв, нестача  визнається  у звiтi  про прибутки та збитки. 

З метою вiдповiдностi вимог дiючого законодавства та норм стандартiв мiжнародної 

фiнансової звiтностi облiковою полiтикою Товариства передбачено вiднесення суми 

змiн резерву катастроф та резерву коливань збитковостi до складу нерозподiленого 

прибутку, без вiдображення у складi фiнансового результату поточного року.  



          Перестрахування  

У ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування 

ризикiв. Угоди про перестрахування забезпечують бiльшу диверсифiкацiю бiзнесу, 

дозволяють здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають внаслiдок 

страхових ризикiв, i надають додаткову можливiсть для ризику. 

Активи перестрахування включають суми заборгованостi iнших компанiй, що здiйснюють 

перестрахування, за виплаченi i невиплаченi страховi збитки, i витрати по 

коригуванню збиткiв, i переданi незаробленi страховi премiї.  

 При здiйсненнi операцiй перестрахування частки страхових премiй, якi були 

сплаченi за договорами перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i 

облiковуються як суми часток перестраховикiв у резервах незароблених премiй.  

 Суми часток перестраховикiв у страхових резервах iнших, нiж резерви незароблених 

премiй на звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були 

переданi перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як 

розраховуються страховi резерви, iншi, нiж резерв незароблених премiй.  

 Зобов'язання  

          Облiк i визнання зобов'язань здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСБО 

37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання Товариства класифiкується на довгостроковi (строк погашення понад 12 

мiсяцiв) i поточнi  (строк погашення до 12 мiсяцiв). Зобов'язання довгостроковi 

(непоточнi) та поточнi вiдображаються у балансi окремо. 

Поточна  кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi по 

первiснiй вартостi, що дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або 

послуг. Всi винагороди працiвникам враховувати як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". 

Забезпечення вiдпусток працiвникiв 

Щоквартально проводиться нарахування резерву вiдпусток множенням суми нарахованої 

за минулий квартал заробiтної плати разом та суми нарахованого єдиного внеску на 

коефiцiєнт резервування. Розрахунок коефiцiєнта резервування здiйснюється на 

початку року, як спiввiдношення планової суми вiдпускних з нарахуваннями до 

загального рiчного планового фонду оплати працi з нарахуваннями.  

Зобов'язання за пенсiйними програмами 

Товариство бере участь у державнiй пенсiйнiй системi України. Дана система вимагає 

вiд роботодавця виплати поточних щомiсячних внескiв, якi розраховуються на основi 

процентних ставок вiд фонду оплати працi. У звiтi про фiнансовi результати такi 

витрати вiдображаються в тому перiодi, в якому вони були понесенi. 

В  Товариствi не iснує iнших пенсiйних програм, програм додаткових виплат при 

виходi працiвникiв на пенсiю або iнших значних компенсацiйних програм, якi 

вимагали б додаткових нарахувань.  

          Припинення визнання фiнансових активiв i зобов'язань  

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тiльки в тому випадку, коли 

закiнчується термiн договiрних прав вимоги на потоки грошових коштiв по 

фiнансовому активу; або  вiдбувається передача фiнансового активу, i така передача 

вiдповiдає критерiям припинення визнання.  

Товариство списує фiнансове зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання) з 

балансу тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто, коли зазначене в договорi 

зобов'язання виконано, анульовано або строк його дiї закiнчився. 

Умовнi активи i зобов'язання  

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi, але iнформацiя про них 

надається у примiтках, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку 

ресурсiв, якi мiстять економiчнi вигоди, є незначними.  

            Статутний капiтал 

            Статутний капiтал вiдображається за первiсною вартiстю. Витрати, 

безпосередньо пов'язанi iз збiльшенням статутного капiталу, вiдображаються як 

зменшення власних коштiв учасникiв.  

Дивiденди вiдображаються як зменшення власних коштiв у тому перiодi, в якому вони 

були оголошенi. Дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiї 

пiсля звiтної дати згiдно з МСБО 10 "Подiї пiсля звiтної дати", i iнформацiя про 

них розкривається вiдповiдним чином. 

 

Визнання доходiв  

Товариство отримує доходи вiд реалiзацiї послуг зi страхування, крiм страхування 

життя. Договори страхування (страховi полiси) вступають в силу пiсля сплати 

страхового платежу, якщо iнше не вказано в договорi.  

 Товариство отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй 

страхування вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме: вiдсотки вiд 

депозитiв, дивiденди по фiнансових вкладеннях, прибуток вiд продажу цiнних 

паперiв, частки перестраховикiв у страховому вiдшкодуваннi, суми страхових 

вiдшкодувань, отриманих в порядку регресу, агентськi винагороди вiд iнших 

страховикiв, доходи вiд господарських договорiв.  



 Iнший дохiд визнається, коли є впевненiсть, що Товариство отримає економiчнi 

вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд 

визнається за вирахуванням витрат на його одержання в тому перiодi, в якому 

проведена операцiя. Дивiденди i розподiл прибутку враховуються, як дохiд, по мiрi 

їх надходження.  

 

Визнання витрат  

Товариство несе витрати  в процесi своєї операцiйної дiяльностi, а також iншi 

витрати, якi не пов'язанi зi страховою дiяльнiстю. Витрати визнаються у звiтi про 

фiнансовi результати, якщо виникає зменшення майбутнiх економiчних вигод, 

пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi можуть бути 

надiйно оцiненi.        

 

4. Застосування нових та переглянутих мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Новi стандарти, випущенi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(IASB) та змiни, внесенi в дiючi стандарти, якi вступили в дiю та повиннi бути 

застосованi до  фiнансової звiтностi для рiчних перiодiв, що розпочинаються з 1 

сiчня 2017 року: 

 

" МСФЗ (IFRS) 14 "Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання" 

Стандарт встановлює порядок облiку залишкiв на вiдкладених рахунках тарифного 

регулювання. 

Оскiльки Компанiя не пiдлягає тарифному регулюванню, даний стандарт не застосовний 

до його фiнансової звiтностi. 

" МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

Поправка щодо професiйного судження при прийняттi рiшень про вiдображення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. 

" МСБО (IAS) 16 "Основнi засоби" 

Поправка щодо амортизацiї (п.62А) . 

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

Поправка щодо сiльськогосподарських активiв. 

" МСБО (IAS) 19 "Винагороди працiвникам" 

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

" МСБО (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" 

Поправка щодо застосування методу участi в капiталi в окремiй фiнансовiй 

звiтностi. 

" МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" 

Поправка щодо розкриття iнформацiї в iнших компонентах промiжної фiнансової 

звiтностi (п.16а). 

" МСБО (IAS) 38 "Нематерiальнi активи" 

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

Поправка щодо строку корисного використання (п. 92). 

" МСФЗ (IFRS) 5 "Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена 

дiяльнiсть" 

Поправка щодо змiни продажу на розподiл на користь власникiв або навпаки (п.26, 

26А). 

" МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї" 

Поправка щодо контрактiв на обслуговування фiнансових активiв (п.30а). 

Поправка щодо розкриття iнформацiї в скороченiй промiжнiй фiнансовiй звiтностi (п. 

44r). 

" МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" 

Поправка щодо звiльнення вiд складання консолiдованої фiнансової звiтностi.      

Поправка щодо послуг, пов'язаних з iнвестицiйної дiяльностi материнської компанiї.  

" МСБО (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Поправка щодо застосування методу участi в капiталi не iнвестицiйною компанiєю 

iнвестора до iнвестицiйної компанiї емiтента. 

" МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть" 

Поправка щодо облiку придбання частки участi у спiльнiй дiяльностi, коли така 

дiяльнiсть є окремим бiзнесом.  

" МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах" 

 

Керiвництво Компанiї розглянуло поправки, внесенi до МСФЗ, та вважає,  що вони не 

мають  впливу на  фiнансову звiтнiсть  за 2017 рiк. 

Управлiнський персонал Товариства  не здiйснював розрахунок  можливого впливу 

запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень на його фiнансовий 

стан на 31 грудня 2017 року та на результати його дiяльностi за 2017 фiнансовий 

рiк, тому що вважає, що цi змiни матимуть мiнiмальний вплив на бухгалтерський 

облiк. 

Стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi чи оновленi, але не набрали чинностi 

на дату випуску фiнансової звiтностi Товариством, має намiр використовувати з дати 



їх вступу в дiю. Вплив, який буде мати таке перше застосування цих МСФЗ на 

фiнансову звiтнiсть  не можна зараз об'рунтовано оцiнити. 

5. Нематерiальнi активи 

Представлення нематерiальних активiв та їх рух у 2017 роцi: 

 

 

Групи нематерiльних активiв Залишок на початок року Надiйшло у звiтному роцi

 Переоцiнка (дооцiнка +, знецiнення -), проведена у звiтному роцi Вибуло у 

звiтному роцi Залишок на кiнець року 

 Первiсна (переоцiнена) вартiсть Знос Залишкова (балансова) вартiсть

 усього усього у т.ч. введено в дiю нових основних засобiв

 усього у т.ч. лiквiдовано основних засобiв Первiсна (переоцiнена) 

вартiсть Знос Залишкова (балансова) вартiсть 

            

            

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

Лiцензiї 372 80 292 2         374 219 155 

Авторськi та сумiжнi з ним права 1 363 13 1 350 336        

 1 699 27 1 672 

Iншi нематерiальнi активи                    

   

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

 

 

У 2017 роцi Товариством отримано нову лiцензiю (обов'язкове Авiацiйне страхування 

цивiльної авiацiї) та права використання програмного забезпечення. 

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

але документи для її визнання наданi офiцiйним органам, витрати понесенi у 

звiтному перiодi, тому згiдно з умовами пар. 70 МСФЗ 38 витрати на торгову марку у 

сумi 500 тис. грн. у звiтностi станом на 31.12.2017 р. вiдображенi у складi 

нематерiальних активiв . 

 

6. Основнi засоби  

Представлення основних засобiв та їх рух у 2017 роцi: 

 

Групи основних засобiв Залишок на початок року Надiйшло у звiтному роцi

 Переоцiнка (дооцiнка +, знецiнення -), проведена у звiтному роцi Вибуло у 

звiтному роцi Залишок на кiнець року 

 Первiсна (переоцiнена) вартiсть Знос Залишкова (балансова) вартiсть

 усього усього у т.ч. введено в дiю нових основних засобiв

 усього у т.ч. лiквiдовано основних засобiв Первiсна (переоцiнена) 

вартiсть Знос Залишкова (балансова) вартiсть 

            

            

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

Земельнi дiлянки 13 835 0 13 835           13 

835 0 13 835 

Будинки, споруди, передавальнi 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 

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

 3 803 

Iнструменти, прилади, iнвентар 1 803 1 176 628 13     1 1

 1 815 1 487 328 

Iншi основнi 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 засобiв протягом звiтного року вiдбулося шляхом як придбання 

нових об'єктiв основних засобiв, так i модернiзацiї iснуючих. Переоцiнок протягом 

звiтного перiоду не проводилось. 

 

7. Фiнансовi iнвестицiї  

Фiнансовi iнвестицiї  наявнi для продажу у фiнансовiй звiтностi  Товариства 

облiковуються за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки в 

iншому сукупному прибутку. Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу  у невизначений 

термiн у фiнансовiй звiтностi  Товариства вiдображенi  у складi довгострокових 

фiнансових iнвестицiй.  



 

Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi 

Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за методом участi в капiталi за категорiями

 Вид фiнансової iнвестицiї На 31.12.2017 На 31.12.2016 

ПрАТ "СК "СПАС" акцiї 0,0 20 665 

ТОВ "Партнер-Консалт" iнвестицiї в товариство 0,0 10 004 

РАЗОМ   0,0 30 669 

 

Протягом звiтного року Товариством реалiзовано акцiї ПрАТ "СК "СПАС" та долю в ТОВ 

"Партнер-Консалт". 

Фiнансовi iнвестицiї, призначенi для торгiвлi 

Цiннi папери призначенi  для торгiвлi у фiнансовiй звiтностi вiдображенi у складi 

поточних фiнансових iнвестицiй i оцiненi за собiвартiстю, оскiльки визначення їх 

справедливої вартостi є неможливими у результатi вiдсутностi iнформацiї про 

ринковi котирування таких компанiй i вiдсутностi всiх необхiдних даних для 

проведення аналiзу дисконтованих грошових потокiв.  

Щодо окремих цiнних паперiв у звiтному роцi встановлено  iснування об'єктивних 

свiдчень їх знецiнення. На такi цiннi папери нараховано  резерв знецiнення у 

розмiрi вiд 35 до 100 вiдсоткiв вiд вартостi акцiй в залежностi вiд фiнансового 

стану емiтента. 

 

Фiнансовi iнвестицiї призначенi для торгiвлi за категорiями На 31.12.2017

 На 31.12.2016 

 Первiсна вартiсть Резерв знецiнення Балансова вартiсть Первiсна вартiсть

 Резерв знецiнення Балансова вартiсть 

Акцiї українських емiтентiв 261 777 151 002 110 775 247 380 167 

003 80 377 

Облiгацiї українських емiтентiв 16 001 16 001 - 21 336  -

 21 336 

Сертифiкати українських емiтентiв 10 465 - 10 465 6 866  - 6 866 

Державнi цiннi папери - - - 2 750  - 2 750 

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

 

8.Запаси 

Запаси  Товариства станом на звiтну дату представленi наступним чином: 

Категорiя запасiв на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Бланки полiсiв, спецзнаки 89 551 

Паливо 514 634 

Запаснi частини 188 129 

РАЗОМ 791 1 314 

 

Методом оцiнки запасiв при їх вибуттi є метод FIFO - останнiй вхiд - останнiй 

вихiд. Станом на останню зiтну дату на балансi Товариства вiдсутнi запаси, що 

переданi в заставу.  

 

9. Дебiторська заборгованiсть 

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 в Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс) представлена таким чином: 

№ ряд. № рахунку облiку Розшифровка показника   

1065 Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 

    

  рах 3772 Кошти ФЗП (МТСБУ) 8 942 

1125 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   

  рах 361 Розрахунки зi страхувальниками 15 994 

  рах 38 Резерв сумнiвних боргiв 1 709 

  Разом:   14 283 

1130 Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами   

  рах 3711 Розрахунки з iншими дебiторами (зi страхування власного майна)

 0 

  рах 631 Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 1 494 

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

  Разом:   2 466 

1140 Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв   

  рах 373 Вiдсотки за депозитними та поточними рахунками 386 

1145  Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв   

  рах 682 Заборгованiсть МТСБУ за iнвестдоходом 282 

1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   

  рах 3775 Розрахунки з працiвниками 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 вiдшкодування 23 

  рах 6852 Розрахунки зi страховими агентами за агентською винагородою

 15 

  рах 372 Розрахунки iз пiдзвiтними особами 0 

  рах  3713 Розрахунки з працiвниками за картковими рахунками 2 

  рах 652 Розрахунки iз ФССзТВП 17 

  рах 37711 Розрахунки з iншими кредиторами 18 

  рах 6857 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з вигодонабувачами)

 2 154 

  Разом:   2 305 

 

Частка перестраховикiв у страхових резервах 

У статтi "Частка перестраховикiв у страхових резервах" Товариством вiдображено 

суму частки перестраховикiв у страхових резервах визначену та оцiнену вiдповiдно 

до нацiональної нормативної бази щодо формування страхових резервiв (Примiтки 3 та 

13). 

 

10. Грошовi кошти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти в розрiзi валют представленi наступним чином: 

 

Найменування показника на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Грошовi кошти на поточних рахунках в банку 25 171 20 765 

в т.ч. в валютi 688 95 

Грошовi кошти на депозитних рахунках в банку 74 664 47 619 

в т.ч. в валютi 11 578 4 579 

Каса 97 12 

Грошовi кошти в дорозi 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 банкiвської установи за iнвестицiйним рiвнем 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, крiм страхових резервiв, iнформацiя 

про якi розкрита в Примiтцi 13.Поточнi зобов'язання Товариствi включають 

кредиторську заборгованiсть та забезпечення виплат персоналу. 

Кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги, що вiдображена в Звiтi про 

фiнансовий стан на 31.12.2017 (Баланс) включає: 

 

1600 Короткостороковi кредити банкiв   

  рах 601 Короткостроковий кредит банку 2 714 

1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   

  рах 631 Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 535 

  рах 632 Розрахунки з iноземними постачальниками та пiдрядниками   

  Разом:   535 

1620 Поточнi зобов'язання  за розрахунками: з бюджетом   

  рах 6411 Розрахунки за ПДФО 78 

  рах 6414  Розрахунки за мiсцевими податками 7 

  рах 6413 Розрахунки за податком на прибуток 4 168 

  рах 6422 Розрахунки за вiйськовитм збором 7 

  Разом:   4260 

1625 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування   

  рах 651 Розрахунки з бюджетом за ЄСВ 86 

1630 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi   

  рах 66   510 

1650 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю   

  рах 361 Розрахунки зi страхувальниками 6 112 

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



  рах 6857 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з вигодонабувачами)

 7 

  рах 6856 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з СТО) 15 

  рах 6851 Розрахунки iз перестраховиками 3 150 

  рах 6852 Розрахунки з агентами за комiсiйною винагородою 5 237 

  рах 6854 Розрахунки за СВ з перестрахувальниками 0 

  рах 3778 Розрахунки за агентською винагородою вхiдною 0 

  рах 3774 Розрахунки за ПВЗ 919 

  Разом:   15 645 

1660 Поточнi забезпечення   

  рах 471 Резерв вiдпусток  62 

1690  Iншi поточнi зобов'язання   

  рах 3776 Розрахунки за виконавчими листами 4 

  рах 682 Розрахунки з МТСБУ за внесками в ФЗП 0 

  рах 372  Розрахунки з пiдзвiтними особами 20 

  рах 376 Розрахунки за цiнними паперами 0 

  рах 3771 Розрахунки з iншими кредиторами (непiзнанi платежi) 3 767 

  рах 37711 Розрахунки з iншими кредиторами (iншi розрахунки) 12 

  Разом:   3 803 

 

12. Поточнi забезпечення 

Поточнi забезпечення представленi забезпеченням  виплат персоналу у виглядi 

резерву вiдпусток.  

 

  На 31.12.2017 Вiдраховано в резерв протягом 2017 року Вiкористано у 

2017 роцi На 31.12.2016 

     

     

1 2 3 4 4 

Резерв забезпечення виплат 62 823 1213 452 

 

13. Страховi  резерви 

Розрахунок страхових резервiв здiйснюється Товариством вiдповiдно до чинного 

законодавства, а саме: ст. 31 Закону України "Про страхування" вiд 07.03.1996 р № 

85/96-ВР (зi змiнами та доповненнями), Правила формування, облiку та розмiщення  

страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя, 

затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових 

послуг України вiд 17.12.2004р. № 3104, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України  10.01.2005р. № 5117, Постановою КМУ №671 вiд 23.07.2008р. Про 

затвердження Порядку розрахунку резервiв незароблених премiй, що проводиться за 

договорами ОСЦПВВНТЗ, Порядку та правилам формування, розмiщення/ та облiку 

страхових резервiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за 

ядерну шкоду, затвердженим Розпорядженням Держфiнпослуг  №123 вiд 13.11.2003р.  

Частки страхових та перестрахових платежiв для розрахунку встановлюються на рiвнi 

80%. 

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством, 

згiдно з облiковою полiтикою, у 2017 року формувались наступнi страховi резерви за 

окремими видами страхування: 

1. Резерви незароблених премiй (РНП)  

Резерв незароблених премiй формується методом "1/365" ("pro rata temporis") для 

всiх видiв страхування за кожним окремим договором окремо, окрiм страхування 

цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту. Для цього виду використовується метод  

?: 

РНП методом ? на будь-яку звiтну дату встановлюється  залежно  вiд  часток  

надходжень   сум   страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), якi 

не можуть бути меншими 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових  платежiв 

(страхових   премiй,   страхових  внескiв),  з  вiдповiдних  видiв страхування  у  

кожному  мiсяцi  з  попереднiх   дев'яти   мiсяцiв (розрахунковий перiод) i 

обчислюється в такому порядку: 

 - частки надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових 

внескiв) за  першi  три  мiсяцi  розрахункового  перiоду множаться на одну 

четверту; 

      - частки надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових 

внескiв) за наступнi три мiсяцi  розрахункового  перiоду множаться на одну другу; 

     - частки надходжень  сум  страхових платежiв (страхових премiй, страхових 

внескiв) за останнi три  мiсяцi  розрахункового  перiоду множаться на три 

четвертих;  

 - одержанi добутки додаються; 

2. Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв  



      Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, 

Компанiя здiйснює при наявностi вiдомих вимог страхувальникiв 

(перестрахувальникiв) на звiтну дату, що пiдтверджуються вiдповiдними заявами.  

      Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на 

звiтну дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування за 

вiдомими вимогами, по яких не прийнято рiшення про повну або часткову вiдмову у 

виплатi страхових сум, збiльшена на 3% на витрати з врегулювання.  

       3. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 

      Формується методом Борнхуеттера-Фергюсона для видiв: страхування наземного 

транспорту, iншого нiж залiзничного, страхування майна, страхування вогневих 

ризикiв, ОСЦПВВНТЗ, страхування  вiд нещасних випадкiв, медичне страхування 

(безперервне страхування здоров'я), страхування вiдповiдальностi перед третiми 

особами,страхування медичних витрат. Для iнших видiв використовується метод 

фiксованого вiдсотку (10% вiд чистої суми зароблених страхових премiй). Для 

страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, зазначений вид 

резерву не формується. 

4. Резерв коливань збитковостi 

Резерв коливань збитковостi  розраховується за наступною формулою: 

РКЗ = РКЗп - (ЗФ - ЗР) х ЗСП, де   

РКЗП - резерв коливань збитковостi на початок звiтного перiоду; 

ЗФ - показник фактичного рiвня збитковостi за видом страхування у звiтному 

перiодi; 

ЗР - показник середнього очiкуваного рiвня збитковостi, дорiвнює 41,2% (рiвень 

показника  затверджено незалежним актуарiєм); 

ЗСП (Зспк) - зароблена страхова премiя у звiтному перiодi. 

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

ЗФ - показник фактичного рiвня збитковостi за видом страхування у звiтному 

перiодi; 

ФВ - фактичнi виплати за страховими випадками у звiтному перiодi (за вирахуванням 

частки перестраховика); 

РЗЗК, РЗЗП - величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на початок та 

кiнець звiтного перiоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

РЗНЗК, РЗНЗП - величина резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi на початок 

та кiнець звiтного перiоду (за вирахуванням частки перестраховика); 

ЗСП - зароблена страхова премiя у звiтному перiодi. 

        5. Резерв катастроф. 

        Величина резерву катастроф на звiтну дату складається з суми резерву 

катастроф на початок перiоду та 80% зароблених премiй звiтного перiоду. 

Вiдрахування до резерву катастроф здiйснюється до досягнення величини, рiвної 

обсягу вiдповiдальностi. Розмiр власного утримання Товариства в ЯСПУ, 

затвердженого на 2017 рiк дорiвнював 16600 тис. грн., тому вiдрахування до резерву 

продовжували здiйснюватися. 

      Загальна величина сформованих резервiв на звiтну дату за останнi два роки 

становить: 

Вид страхового резерву на 31.12.2017 на 31.12.2016 

Резерв незароблених премiй   85 352 99 390 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 12 478 10 670 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 25 383 7 678 

Резерв коливань збитковостi 0 0 

Резерв катастроф 13 335 9 802 

РАЗОМ: 136 548 127 540 

   

Частка перестраховикiв в резервi незароблених премiй 32 832 26 807 

 

Товариство вiдповiдно до нацiональних нормативних вимог визнає резерв коливань 

збитковостi та резерв катастроф i вiдображає цi два резерви у Балансi (Звiтi про 

фiнансовий стан) у складi власного капiталу  в статтi  "Iншi резерви". З метою 

вiдповiдностi вимог дiючого законодавства та норм мiжнародної фiнансової звiтностi 

суми змiн резерву катастроф та резерву коливань збитковостi отриманi протягом року 

вiднесено на нерозподiлений прибуток, без вiдображення у складi фiнансового 

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 адекватностi страхових зобов'язань (формування резервiв 

в обсязi, достатньому для виконання страхових зобов'язань) Товариством отримано 

вiд зовнiшнього незалежного актуарiя у складi актуарного звiту .  

14. Статутний капiтал 

Статутний капiтал Товариства  сформований вiдповiдно до Статуту у сумi 60 000 тис. 

грн.  i  є  повнiстю  сплаченим. За офiцiйним курсом НБУ станом на 31.12.2017 р. 

розмiр статутного капiталу становить 1 791,3 тис. євро. 

На суму статутного капiталу Товариством  здiйснено 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. 

Акцiонерами Товариства станом на 31.12.2017 є 15 фiзичних осiб.  

15. Резервний капiтал та вiльнi резерви 

Резервний капiтал  на 31.12.2017 дорiвнює 60 000 тис. грн., та мiсть резервний 

капiтал, сформований на вимогу законодавства та умов стутуту в минулих роках у 

сумi 20 000 грн. та 40 000 вiльних резервiв, що були направленi iз сум 

нерозподiленого прибутку протягом 2015-2016 рокiв. 

16. Доходи та витрати 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї страхових послуг представлено наступним чином: 

Стаття 2017 2016 

1 3 4 

Премiї пiдписанi, валова сума 499 563 352 822 

Премiї, переданi у перестрахування 98 257 78 490 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума -14 038     16 857  

Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 6025 

     -5 280     

Чистi заробленi страховi премiї 421369              252 195 

Витрати, що вiдносяться до собiвартостi: 

Стаття 2017 2016 

1 3 4 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 7240 3 642 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 158823 104 053 

РАЗОМ: 166063 107 695 

 

Iншi операцiйнi доходи 

Iншi операцiйнi доходи за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

- вiдсотки, нарахованi по поточним та депозитним рахункам 5 301 7 511 

- курсовi рiзницi операцiйнi 1 786 597 

- операцiйна оренда активiв   - 

- списання кредиторської заборгованостi по якiй минув термiн позовної давнини

 270 262 

- надання агентських послуг та послуг асистансу   107 4 

-вiдшкодування перестраховика 2 152 1 092 

- iншi доходи операцiйної дiяльностi -628                       2 055 

РАЗОМ: 8 988 11 521 

 

Iншi доходи 

Iншi доходи за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

 реалiзацiї регресного права (за участю МТСБУ) 339 181 

 реалiзацiї регресного права  4959 8153 

 доходи вiд торгiвлi цiнними паперами 0 15821 

iншi доходи 0 70 

РАЗОМ: 5298 24 225 

Адмiнiстративнi витрати 

До складу адмiнiстративних витрат увiйшли витрати, пов'язанi з утриманням апарату 

управлiння, якi включали: 

 

Адмiнiстративнi витрати за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

зарплату адмiнiстративного апарату та нарахування до фондiв 18055 6466 

оренда примiщень 4789 3008 

послуги банкiв 2738 2310 

iнформацiйнi послуги 5658 5802 

комунальнi послуги 561 518 

амортизацiйнi вiдрахування 2156 1231 

матерiальнi витрати 2961 2448 

витрати на вiдрядження адмiнiстративного персоналу 188 205 



iншi витрати 5755 4065 

РАЗОМ: 42861 26 053 

   

 

Витрати на збут 

Витрати на збут за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

-виплату агентської винагороди 163 008 107 890 

-зарплату персоналу та нарахування до фондiв 0 5 312 

-рекламу 3 163 4 842 

-оренду примiщень 2 707 3 869 

-iншi витрати 6 420 7 246 

РАЗОМ: 175 298 129 159 

 

Iншi операцiйнi витрати  

Iншi операцiйнi витрати за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

Витрати вiд змiн у технiчних резервах, iнших, нiж резерв незароблених премiй 19512

 6 416 

вiдрахування в централiзованi страховi резервнi фонди 4075 2991 

вiдрахування у фонд запобiжних заходiв 11 345 

списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 1421 1 166 

внески в об'єднання страховикiв 1774 1 156 

курсовi рiзницi 1431 530 

визнанi штрафних санкцiї 83 86 

 iншi витрати 442 1 098 

РАЗОМ: 28749 13 788 

У звiтi про фiнансовi результати витрати вiд змiни iнших страхових резервiв 

розкритi окремою строкой (2110) 

Iншi витрати 

Iншi витрати за статтями 2017 рiк 2016 рiк 

- збитку вiд операцiй з цiнними паперами 749 - 

- iнших витрат  624 309 

РАЗОМ: 1 373 309 

   

 

Фiнансовi витрати 

Фiнансовi витрати 2017 рiк 2016 рiк 

% за кредитом 460 762 

Зменшення фiнансових витрат в звiтному роцi у порiвняннi з минулими роками 

пояснюється погашенням кредитних зобов'язань за одним iз договорiв перед 

банкiвською 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 роцi  базою для нарахування податку на 

дохiд вiд страхової дiяльностi є сума нарахованих платежiв за договорами 

страхування; страховi платежi за договорами вхiдного перестрахування у звiтному 

роцi не оподатковуються за ставкою 3%.  Податок на прибуток за загальною ставкою 

нараховується на фiнансовий результат, розрахований за правилами бухгалтерського 

облiку, вiдкоригований на податковi рiзницi, затвердженi податковим кодексом 

України. 

Вiдстрочений податок Компанiєю не визначається, оскiльки особливiстю оподаткування 

страховика є наявнiсть тiльки постiйних податкових рiзниць та вiдсутнiсть 

тимчасових рiзниць. 

Данi щодо сум податку на прибуток: 

 

Податок на прибуток 2017 рiк 2016 рiк 

податок на доходи вiд страхової дiяльностi 14 515 10 071,0 

податок на прибуток за загальною ставкою 0 0 

податок на прибуток нерезидентiв 0 0 

РАЗОМ: 14 515 10 071 

 

          Протягом звiтного року Товариство сплачувало податок на прибуток та 

звiтувало за цим податком щоквартально. 

Товариство зареєстровано як платник податку за основним мiсцем у ДПI 

Голосiївського району ГУ ДФС у м. Києвi, 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. Умовнi зобов'язання  

В ходi звичайної дiяльностi Товариство має справу з судовими позовами та 

претензiями. Керiвництво Товариствi вважає, що максимальна вiдповiдальнiсть за 

зобов'язаннями, якi можуть бути наслiдком позовiв та претензiй, у разi виникнення, 

не матиме iстотного впливу на фiнансовий стан або результати майбутнiх операцiй 

Товариства. 

 

19. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками 

    Товариством затверджено Положення про Систему управляння ризиками, обрано 

вiдповiдального працiвника за управлiння ризиками. Система є iнструментом, що 

допомагає ефективно управляти бiзнесом Товариства, виявляти новi можливостi для 

прибуткового бiзнесу, забезпечувати бiльш стабiльний та прогнозований перебiг 

подiй. Згiдно з картою ризикiв  - перелiком ризикiв страховика iз зазначенням 

показникiв ймовiрностi настання подiй, що пов'язанi з ризиками, та чутливостi 

страховика до ризикiв - Товариством визначенi конкретнi ризики: 

Андеррайтинговий ризик: 

ризик недостатностi премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання 

надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. 

ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку 

з обслуговуванням договорiв медичного страхування, коливаннями частоти i ступеня 

тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спалаху епiдемiй; 

Ринковий ризик, що включає: 

ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, 

зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi 

акцiй; 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та 

зобов'язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання курсiв обмiну валют; 

ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика 

до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних 

облiгацiй з тим самим (або близьким) термiном до погашення;   

 майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв 

цiнних паперiв на стан активiв; 

Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 

зобов'язання перед страховиком; 

 

Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi 

роботи, надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 

 

Ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан 

страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану 

iншого учасника групи, до складу якої входить страховик.   

 

Процедура управлiння ризиками включає ряд етапiв, серед яких: розподiл напрямкiв 

дiяльностi та керiвникiв, вiдповiдальних за ризик; виявлення потенцiйних ризикiв 

на кожному напрямку, розробка плану мiнiмiзацiї ризикiв; перiодичний монiторинг 

дiяльностi Товариствi та оцiнка потенцiйних ризикiв, переоцiнка iснцуючих; 

щоденний монiторинг основних iнформацiйних ресурсiв, iнше. 

З метою забезпечення платоспроможностi Товариствi встановлюється обов'язковий  

щоквартальний монiторинг наступних величин: 

1.1. Вiдношення фактичної величини платоспроможностi до нормативної величини 

платоспроможностi 

1.2. Вiдношення сумарної величини активiв, прийнятих для покриття страхових 

резервiв, до величини страхових резервiв 

1.3. Вiдношення нетто-активiв до статутного капiталу 

1.4. Вiдношення статутного капiталу до мiнiмальної величини статутного капiталу 

згiдно вимог законодавства 

По кожному з вищеназваних вiдношень встановлюється мiнiмальний рiвень (у 

вiдсотках). У випадку, якщо фактичне вiдношення стає нижче за мiнiмальний рiвень, 

вимагається створення плану дiй щодо покращення ситуацiї. 

За результатами рiчної звiтностi проведено стрес-тестування. За результатами 

проведеного стрес-тестування виявлено, що найбiльший вплив на величину нетто-

активiв отримано при сценарiї зниження вартостi нелiстингових акцiй (вплив на 



25%), проте абсолютна величина нетто-активiв перевищує нормативний запас 

платоспроможностi бiльше нiж у два рази, що свiдчить про нечутливiсть Товариства 

до розглянутого сценарiя. 

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. Операцiї iз пов'язаними сторонами  

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним 

контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу або може мати 

значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При 

аналiзi кожного випадку вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов'язаними 

сторонами, увага придiляється сутi цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. 

Протягом 2017 року операцiй з пов'язаними сторонами не проводилося. 

Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) - Шойхеденко Олександр Валерiйович, 

кiлькiсть акцiй у власностi станом на 31.12.2017 р. - 1 560 000. 

Загальний розмiр суми винагороди, отриманої членами Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" у 

2017 роцi        складає 923,7  тис. грн. Члени наглядової ради виконують свої 

обов'язки на безоплатнiй основi. 

22. Подiї пiсля дату балансу 

Iстотних подiй, що можуть вплинути на стан iнформацiї, розкритий у фiнансовiй 

звiтностi за 2017 рiк, на думку Товариства,  пiсля звiтної дати  не вiдбулося. 

Звiт про корпоративне управлiння та стрес-тестування додається окремо. 

 

 

Керiвник                                                                               

А.В. Артюхов 

 

Головний бухгалтер                                                                     

О.В.Комарницька             
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