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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

         Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

Управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ВУСО» 

 Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ВУСО» 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» (далі - ПрАТ «СК «ВУСО», Товариство), що складається з 
Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року; Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік; Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) за 
2019 рік; Звіту про власний капітал за 2019 рік, та приміток до фінансової звітності за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року, включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі Основа для думки із 
застереженням нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), та відповідає вимогам Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо 
складання фінансової звітності. 

Основа для думки із застереженням 

Станом на 31 грудня 2019 р. Товариство відобразило «Поточні фінансові інвестиції» по рядку 
1160  Балансу Товариства (Звіту про фінансовий стан) в сумі  79 777 тис. грн. (12,5% сукупної 
вартості активів ПрАТ «СК «ВУСО»),  що сформовані акціями, облігаціями та сертифікатами 
українських емітентів та призначені для торгівлі. За оцінками керівництва поточні інвестиції 
обліковуються за собівартістю (примітка 7). Відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка 
справедливої вартості»  фінансовий  актив  слід  оцінювати  за  справедливою  вартістю. За 
відсутності активного  ринку  оцінка  здійснюється  з  використанням  методу,  який  
базуватиметься  на застосуванні  останніх  ринкових  операцій  між  обізнаними,  
зацікавленими  і  незалежними сторонами (якщо вони  доступні),  або  врахувати  поточну  
справедливу  вартість  іншого інструменту,  який  є  практично  такий  самий. Ми  не мали  
змогли  отримати  прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо справедливої 
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вартості цих акцій, оскільки мали обмежений  доступ  до фінансової  інформації  щодо  
ринкових  операцій  з  цими фінансовими  активами.  Керуючись МСБО 10 «Події після 
звітного періоду» та МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» ми не можемо підтвердити 
справедливу вартість таких інвестицій, що представлені у фінансовій звітності за 2019 рік. Ми 
не змогли визначити, чи є потреба в будь яких коригуваннях цих сум. 

Ми зазначаємо, що в Примітках 7 «Фінансові інвестиції» та 22 «Події після дати балансу» до 
річної фінансової звітності Товариства в окремих розділах інформація розкрита не в повному 
обсязі.  

Земельні ділянки вартістю 56 206 тис. грн., Товариством оцінено та відображено у складі 
основних засобів (рядок 1010 у Звіті про фінансовий стан), що підтверджується оцінками 
незалежних оцінювачів. Інформацію щодо обраної моделі обліку у примітках до річної 
фінансової звітності станом на 31.12.2019 р. Товариством зазначено та розкрито. Відповідно 
до вимог МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»  матеріальний актив  слід  визначати як 
інвестиційну нерухомість. Ми вважаємо прийнятною інвестиційну нерухомість за умови 
рекласифікації даної статті. Оскільки це не має всеохоплюючого характеру для річної 
фінансової звітності Товариства, аудитор вважає за доцільне висловити думку із 
застереженням щодо цього питання. 

Ми провели аналіз первинних документів, бухгалтерських регістрів, і дійшли висновку, що 
можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень є суттєвим, але не 
всеохоплюючим. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора 
за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 
Товариства 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. 

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності 

Ми звертаємо увагу на пункт Примітки 3. до фінансової звітності Товариства, що 
описує   застосування припущення Товариства здатності продовжувати свою діяльність на 
безперервній основі, враховуючи належний рівень достатності капіталу та забезпечення 
платоспроможності. Фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що 
Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Керівництво та 
акціонери мають намір і в подальшому розвивати діяльність Товариства. Нашу думку не було 
модифіковано щодо цього питання. 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш 
значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 
розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні 
думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Додатково до 
питання, описаного в розділі Основа для думки із застереженням, Суттєва невизначеність, 
що стосується безперервності діяльності, ми визначили, що описані нижче питання є 
ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті. 

Страхові резерви 

Ми зосередились на питанні формування страхових резервів у зв’язку з суттєвістю балансової 
вартості резервів – 330 319 тис. грн. у фінансовій звітності (75,4% усіх зобов’язань ПрАТ «СК 
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«ВУСО») та суттєвістю судження найвищого управлінського персоналу стосовно припущень, 
що використовуються для оцінки страхових резервів. 

Страхові резерви Товариства станом на 31.12.2019 р. представлені: 

- резервом збитків у розмірі 79 154 тис. грн.; 

- резервом незароблених премій у розмірі 251 165 тис. грн. 

Відповідно до вимог статті 31 Закону України «Про страхування», страховики зобов’язані 
формувати і вести облік страхових резервів у порядку та обсягах, встановлених цим Законом. 

Дане питання було віднесено нами до області підвищеного ризику викривлення, ймовірність 
якого було оцінено як високу. 

На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності, зокрема відповідно до 
параграфів 14-15 МСФЗ 4 «Страхові контракти», ПрАТ «СК «ВУСО» була проведена оцінка 
адекватності страхових зобов’язань. 

Як зазначено в Примітці 13.Страхові резерви, перевірка адекватності страхових резервів була 
здійснена зовнішнім незалежним актуарієм. Відповідно до актуарного звіту за 2019 рік, 
величина сформованих страхових резервів станом на 31.12.2019 рік є достатньою для 
здійснення майбутніх страхових виплат за укладеними договорами страхування та витрат, 
пов’язаних із виконанням таких договорів. 

Ми визначили це питання ключовим питанням аудиту, тому що результат перевірки 
адекватності страхових зобов’язань залежить від вхідних даних, наданих Товариством, та 
припущень, використаних актуарієм. 

Наші аудиторські процедури включали, зокрема: перевірку повноти (цілісності та точності) 
вхідних даних, використаних актуарієм; аналіз припущень, використаних актуарієм; оцінку 
загального представлення страхових резервів (зобов’язань) у фінансовій звітності Товариства. 

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для 
отримання доказів стосовно відображення страхових резервів у фінансовій звітності. 

Оцінка поточних фінансових інвестицій за справедливою вартістю  

На 31 грудня 2019 року Товариство обліковує поточні фінансові інвестиції в сумі 79 777 тис. 
грн. (12,5% сукупної вартості активів ПрАТ «СК «ВУСО»)  

Ми визначили це питання як ключове у зв’язку з суттєвістю залишків за статтею «Поточні 
фінансові інвестиції», суб’єктивності судження керівництва щодо ризиків, в т. ч. ризиків від 
знецінення та розкриття застосування справедливої вартості в примітках до фінансової 
звітності.  

Інформація щодо значущих облікових політик наведено у примітці 3. Основні облікові оцінки 
та припущення, 7. Фінансові інвестиції, 19.Управління фінансовими і страховими ризиками. 

У відповідності до вимог МСФЗ фінансові активи суб'єктом господарювання при первісному 
повинні оцінюватися відповідно до § 5.1 МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Товариство 
поточні фінансові інвестиції, призначені для торгівлі, оцінює за собівартістю, оскільки 
визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності інформації про 
ринкові котирування таких компаній і відсутності всіх необхідних даних для проведення 
аналізу дисконтованих грошових потоків.  

Щодо окремих цінних паперів у звітному році станом на 31.12.2019 р. Товариством нараховано  
резерв знецінення у розмірі від 35 до 100 відсотків від вартості акцій в залежності від 
фінансового стану емітента. 
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Для визначення справедливої вартості фінансових активів процедури включали оцінку 
судження керівництва: оцінки фінансових інвестицій (представлені у вигляді облігацій, 
інвестиційних сертифікатів, акцій українських емітентів), припущення та інші судження 
керівництва стосовно питань визначення справедливої вартості фінансових активів та ризики, 
в тому числі ризики можливого знецінення; припущення та інші судження керівництва 
стосовно оцінки справедливої вартості цінних паперів емітентів, щодо яких регулятором 
прийняті рішення про заборону торгівлі цінними паперами.  

Наші аудиторські процедури включали серед іншого: вивчення облікових політик та практик 
управлінського персоналу оцінки фінансових активів шляхом проведення співбесіди, аналіз 
політик та оцінок управлінського персоналу на їх відповідність МСФЗ; вивчення прийнятої 
класифікації фінансових активів; оцінка основних методів визначення справедливої вартості 
фінансових активів (в т.ч. дисконтування); аналіз та визначення підходів щодо оцінки рівня 
ризику; аналіз первинних документів та управління розрахунків. 

Ми звертаємо увагу на Примітку 7. «Фінансові інвестиції», що описує  поточні фінансові 
інвестиції, призначені для торгівлі відносно яких цінні папери 89% українських емітентів 
заблоковано та діє заборона на торгівлю цінними паперами окремих емітентів за окремими 
Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. В подальшому 
нерозблокування цінних паперів емітентів може призвести до втрати поточних активів та 
підвищення рівня ринкового ризику. 

Інша інформація  

Управлінській персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 
складається із: 

- Звіту керівництва за 2019 рік, що складений відповідно до Закону України «Про цінні 
папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV; 

- Річних звітних даних страховика за 2019 рік, які складаються та подаються відповідно 
до «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого Розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 р. № 
39; 

- Інформації, яка міститься в окремих розділах Регулярної річної інформації емітента 
цінних паперів, що розкривається у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням Національної комісії 
з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 2826, 

які не містять фінансової звітності та нашого звіту незалежного аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо річних звітних даних страховика міститься в Звіті з надання впевненості 
щодо річних звітних даних страховика ПрАТ «СК «ВУСО» за 2019 рік.  

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 
робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
іншою інформацією, зазначеною вище, якщо вона буде нам надана, та при цьому 
розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою 
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має 
вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту 
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов’язані повідомити про цей факт.  

Ми не виявили фактів, які б свідчили про: 



6 
 

- неузгодженість Звіту керівництва ПрАТ «СК «ВУСО» за 2019 рік із фінансовою звітністю 
Товариства за 2019 рік; 

- невідповідність Звіту керівництва вимогам законодавства; 

- наявність суттєвих викривлень у Звіті керівництва; 

- наявність суттєвих викривлень в річних звітних даних страховика. 

Якщо після ознайомлення з усією інформацією, яка міститься в розділах Регулярної річної 
інформації емітента цінних паперів, ми дійдемо висновку, що в ній існує суттєве 
викривлення, ми повідомимо інформацію про це питання тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, та, у разі потреби, доведемо до відома користувачів фінансової звітності. 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ,  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV та за таку систему внутрішнього контролю, яку 
управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, 
де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 
випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 
діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, 
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 
гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 
коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 
можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 
фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  Крім того, ми: 

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на 
ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 
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- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 
оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на 
основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва 
невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо 
висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в 
своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту 
аудитора. В тім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою 
діяльність на безперервній основі; 

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 
покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 
питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві 
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки й 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 
незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в нашому звіті  аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів 
громадськості. 
 
ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, 
та потребують розкриття у відповідності до Методичних рекомендацій щодо 
інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб’єктів 
господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг, затверджених 
Розпорядженням Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг (надалі по тексту - Нацкомфінпослуг) від 25.02.2020 р. № 362: 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО 
 

Повне найменування суб’єкта перевірки ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ  
«ВУСО» 

Скорочене найменування суб’єкта 
перевірки 

ПРАТ «СК «ВУСО» 

Код ЄДРПОУ 31650052 



8 
 

Дата державної реєстрації: дата та номер 
запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного 
реєстру відомостей про юридичну особу 

Дата державної реєстрації: 24.09.2001 
Дата запису: 21.08.2004 
Номер запису: 1 266 120 0000 000593 

Місцезнаходження 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 
буд. 31 

Види діяльності Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім 
страхування життя (основний) 

Дата внесення останніх змін до Статуту 06 квітня 2018 року 
Кількість акціонерів  14 фізичних осіб та 1 юридична особа 
Форма існування  цінних паперів Акції прості бездокументарні іменні 
Кількість працюючих 390 осіб 
Наявність філій, відокремлених 
структурних підрозділів, представництв 

32 Представництва 

Відповідальні особи за фінансово-
господарську діяльність 
 

Голова Правління – Артюхов Андрій 
Вікторович 
Головний бухгалтер – Комарницька Оксана 
Володимирівна 

 
Товариство здійснювало страхову діяльність протягом 2019 року на підставі ліцензій, виданих 
Нацкомфінпослуг. Станом на 31.12.2019 року Товариство має наступні ліцензії на обов’язкові 
та добровільні види страхування (строк дії яких безстроковий): 

 
Назва Серія та 

номер 
ліцензії 

Дата 
ліцензії 

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ВИТРАТ АЕ № 293942 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ 

АЕ № 293895 24.06.2014 

СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ ВІД РИЗИКІВ ВИПАДКОВОГО 
ЗНИЩЕННЯ, ВИПАДКОВОГО ПОШКОДЖЕННЯ АБО ПСУВАННЯ 

АЕ № 293933 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) 

АЕ № 293934 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 
[КРІМ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНОГО 
ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ПОВІТРЯНОГО 
ТРАНСПОРТУ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕВІЗНИКА)] 

АЕ № 293947 10.07.2014 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВІДОМЧОЇ (КРІМ ТИХ, ЯКІ 
ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З 
ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ) ТА СІЛЬСЬКОЇ ПОЖЕЖНОЇ 
ОХОРОНИ І ЧЛЕНІВ ДОБРОВІЛЬНИХ ПОЖЕЖНИХ ДРУЖИН 
(КОМАНД) 

АЕ № 293944 10.07.2014 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА 
ТРАНСПОРТІ 

АЕ № 293945 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОПЕРАТОРА 
ЯДЕРНОЇ УСТАНОВКИ ЗА ЯДЕРНУ ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ 
ЗАПОДІЯНА ВНАСЛІДОК ЯДЕРНОГО ІНЦИДЕНТУ 

АЕ № 293948 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ АЕ № 293946 10.07.2014 
МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ (БЕЗПЕРЕРВНЕ СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я) АЕ № 293943 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ ЗДОРОВ`Я НА ВИПАДОК ХВОРОБИ АЕ № 293937 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО) АЕ № 293949 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ) АЕ № 293936 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ ВІД ВОГНЕВИХ РИЗИКІВ ТА РИЗИКІВ СТИХІЙНИХ 
ЯВИЩ 

АЕ № 293939 10.07.2014 
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СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ АЕ № 293950 10.07.2014 
СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ 
НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ (ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ПЕРЕВІЗНИКА) 

АЕ № 584970 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ, ЩО МАЮТЬ У ВЛАСНОСТІ ЧИ ІНШОМУ ЗАКОННОМУ 
ВОЛОДІННІ ЗБРОЮ, ЗА ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА 
ТРЕТІЙ ОСОБІ АБО ЇЇ МАЙНУ ВНАСЛІДОК ВОЛОДІННЯ, ЗБЕРІГАННЯ 
ЧИ ВИКОРИСТАННЯ ЦІЄЇ ЗБРОЇ 

АЕ № 293935 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ НА ВИПАДОК НАСТАННЯ НЕГАТИВНИХ 
НАСЛІДКІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ 

АЕ № 293941 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ`ЄКТІВ 
ГОСПОДАРЮВАННЯ ЗА ШКОДУ, ЯКУ МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНО 
ПОЖЕЖАМИ ТА АВАРІЯМИ НА ОБ`ЄКТАХ ПІДВИЩЕНОЇ 
НЕБЕЗПЕКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПОЖЕЖОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ ОБ`ЄКТИ 
ТА ОБ`ЄКТИ, ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ЯКИХ МОЖЕ 
ПРИЗВЕСТИ ДО АВАРІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-
ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

АЕ № 293932 10.07.2014 

СТРАХУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ АЕ № 293940 10.07.2014 
Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника) 

АЕ № 641985 04.06.2015 

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 

АЕ № 641984 04.06.2015 

Страхування сільськогосподарської продукції АЕ № 641986 04.06.2015 
Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і 
газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ" ( 2665-14 ) 

б/н 23.07.2015 

СТРАХУВАННЯ МАЙНА [КРІМ ЗАЛІЗНИЧНОГО, НАЗЕМНОГО, 
ПОВІТРЯНОГО, ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (МОРСЬКОГО 
ВНУТРІШНЬОГО ТА ІНШИХ ВИДІВ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ), 
ВАНТАЖІВ ТА БАГАЖУ (ВАНТАЖОБАГАЖУ)] 

АЕ № 293931 10.07.2014 

авіаційне страхування цивільної авіації б/н 12.10.2017 
СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ СОБАК (ЗА 
ПЕРЕЛІКОМ ПОРІД, ВИЗНАЧЕНИХ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ) 
ЩОДО ШКОДИ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРЕТІМ ОСОБАМ 

б/н 20.06.2019 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
ПРИВАТНОГО НОТАРІУСА 

б/н 20.06.2019 

СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЖИТТЯ І 
ЗДОРОВ'Я ТИМЧАСОВОГО АДМІНІСТРАТОРА, ЛІКВІДАТОРА 
ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ ТА ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ДЕРЖАВНУ 
ФІНАНСОВУ ПОЛІТИКУ, ЯКІ ВИЗНАЧЕНІ НИМ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 
ПИТАНЬ 

б/н 20.06.2019 

ОСОБИСТЕ СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І 
ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ) НА ВИПАДОК ІНФІКУВАННЯ ВІРУСОМ ІМУНОДЕФІЦИТУ 
ЛЮДИНИ ПРИ ВИКОНАННІ НИМИ СЛУЖБОВИХ ОБОВ'ЯЗКІВ 

б/н 20.06.2019 

СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА 
ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЩО НАДАЄ ПОСЛУГИ ІЗ ТРАНСПОРТУВАННЯ 
ТА/АБО ЗБЕРІГАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ У РАЗІ 
ТИМЧАСОВОГО ЗАТРИМАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЗА 
ШКОДУ, ЯКА МОЖЕ БУТИ ЗАПОДІЯНА ТРАНСПОРТНОМУ ЗАСОБУ 
ПРИ 

б/н 20.06.2019 

СТРАХУВАННЯ МЕДИЧНИХ ТА ІНШИХ ПРАЦІВНИКІВ ДЕРЖАВНИХ І 
КОМУНАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ТА ДЕРЖАВНИХ 
НАУКОВИХ УСТАНОВ (КРІМ ТИХ, ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УСТАНОВАХ І 
ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 
УКРАЇНИ) НА ВИПАДОК ЗАХВОРЮВАННЯ НА ІНФ 

б/н 20.06.2019 

медичне страхування б/н 09.07.2019 
страхування відповідальності морського перевізника та виконавця робіт, 
пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо відшкодування 

б/н 09.07.2019 
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збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам 
морського транспорту та третім особам 
страхування засобів водного транспорту б/н 09.07.2019 
страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 
утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 
яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності та навколишньому 
природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації 
(видалення) небезпечних відходів 

б/н 09.07.2019 

страхування об’єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік 
яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального 
органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері космічної діяльності 

б/н 09.07.2019 

страхування цивільної відповідальності суб’єктів космічної діяльності б/н 09.07.2019 
страхування об’єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є 
власністю України, щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до запуску 
космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному 
просторі 

б/н 09.07.2019 

страхування відповідальності щодо ризиків, пов’язаних з підготовкою до 
запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у 
космічному просторі 

б/н 09.07.2019 

страхування тварин (крім тих, що використовуються у цілях 
сільськогосподарського виробництва) на випадок загибелі, знищення, 
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у 
випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів 
України 

б/н 09.07.2019 

страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за шкоду, 
заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну 

б/н 09.07.2019 

страхування відповідальності морського судновласника б/н 09.07.2019 
страхування ліній електропередач та перетворюючого обладнання 
передавачів електроенергії від пошкодження внаслідок впливу стихійних лих 
або техногенних катастроф та від протиправних дій третіх осіб 

б/н 09.07.2019 

страхування відповідальності виробників (постачальників) продукції 
тваринного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій за шкоду, 
заподіяну третім особам 

б/н 09.07.2019 

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час зберігання та 
застосування пестицидів і агрохімікатів 

б/н 09.07.2019 

страхування цивільної відповідальності суб’єкта господарювання за шкоду, 
яку може бути заподіяно третім особам унаслідок проведення вибухових 
робіт 

б/н 09.07.2019 

cтрахування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-
промислового і промислового видобування та використання газу (метану) 
вугільних родовищ 

б/н 09.07.2019 

страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки 
відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути 
заподіяно третім особам 

б/н 09.07.2019 

страхування cудових витрат б/н 09.07.2019 

 
Станом на 31.12.2019 року до складу Товариства входять Представництва, які виконують 
представницькі функції в регіонах України: 

 
№ 
з/п 

Найменування  Код 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження  

1 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КИЄВІ 

40771221 03150, м.Київ, Голосіївський район, 
ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА 
МАЛЕВИЧА, будинок 31 
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2 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ДНІПРІ 

40788774 49006, Дніпропетровська обл., місто 
Дніпро, Красногвардійський район, 
ВУЛИЦЯ НАДІЇ АЛЕКСЄЄНКО, 
будинок 21 

3 ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 
ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КИЄВІ 

40797145 07401, м.Київ, Дніпровський район, 
ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, 
будинок 17, кімната 101 

4 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. 

40797150 85307, Донецька обл., місто 
Покровськ, ШАХТАРСЬКИЙ М-РН, 
будинок Б/Н 

5 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ 

40797166 69037, Запорізька обл., місто 
Запоріжжя, Вознесенівський район, 
БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКО, будинок 
12, офіс 29 

6 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ІВАНО-
ФРАНКІВСЬК 

40797171 76018, Івано-Франківська обл., місто 
Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ 
ШЕРЕМЕТИ, будинок 4-1 

7 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КРЕМЕНЧУК 

40797187 39602, Полтавська обл., місто 
Кременчук, Автозаводський район, 
ВУЛИЦЯ 60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 
будинок 120/25 

8 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЛУЦЬК 

40797192 43025, Волинська обл., місто Луцьк, 
ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок 
14 А 

9 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ОДЕСІ 

40797208 65029, Одеська обл., місто Одеса, 
Приморський район, ВУЛИЦЯ 
ЄЛІСАВЕТИНСЬКА, будинок 15 

10 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ РІВНЕ 

40797213 33000, Рівненська обл., місто Рівне, 
ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 7 А, 
офіс 22 

11 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ТЕРНОПОЛІ 

40797229 46008, Тернопільська обл., місто 
Тернопіль, ВУЛИЦЯ ТАНЦОРОВА, 
будинок 25 

12 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ УЖГОРОДІ 

40797234 88000, Закарпатська обл., місто 
Ужгород, ВУЛИЦЯ БЕРЧЕНІ, 
будинок 14 

13 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУCО" В МІСТІ ЖИТОМИРІ 

40804534 10003, Житомирська обл., місто 
Житомир, Богунський район, 
ВУЛИЦЯ ПЕРЕМОГИ, будинок 7А 

14 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА 

40804545 09107, Київська обл., місто Біла 
Церква, ВУЛИЦЯ 
ПЕРШОТРАВНЕВА, будинок 49 

15 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ВІННИЦІ 

40804555 21018, Вінницька обл., місто 
Вінниця, ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, 
будинок 7, офіс 150 
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16 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЛЬВІВ 

40804560 79039, Львівська обл., місто Львів, 
Залізничний район, ВУЛИЦЯ 
Д.БОРТНЯНСЬКОГО, будинок 23 

17 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ МИКОЛАЙОВІ 

40804576 54001, Миколаївська обл., місто 
Миколаїв, Центральний район, 
ВУЛИЦЯ МОСКОВСЬКА, будинок 
7/3,7/4 

18 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ СУМИ 

40804581 40000, Сумська обл., місто Суми, 
Ковпаківський район, ВУЛИЦЯ 
ЛЕВАНЕВСЬКОГО, будинок 4, 
офіс 8 

19 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ХАРКОВІ 

40804597 61003, Харківська обл., місто 
Харків, Київський район, ВУЛИЦЯ 
КОРОЛЕНКА, будинок 19 

20 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 

40804602 29000, Хмельницька обл., місто 
Хмельницький, ВУЛИЦЯ 
ПРОСКУРІВСЬКА , будинок 3, 
ПОВЕРХ 2 

21 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРКАСИ 

40804618 18000, Черкаська обл., місто 
Черкаси, Придніпровський район, 
ВУЛИЦЯ СМІЛЯНСЬКА , будинок 
23, офіс 401 

22 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" У МІСТІ 
КРАМАТОРСЬКУ 

40804623 84301, Донецька обл., місто 
Краматорськ, ВУЛИЦЯ МАРАТА , 
будинок 5, офіс 56 

23 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КАМ'ЯНСЬКЕ 

40814102 51900, Дніпропетровська обл., місто 
Кам’янське, Заводський район, 
ПРОСПЕКТ СВОБОДИ, будинок 2, 
офіс 110 

24 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КРИВИЙ РІГ 

40814118 50027, Дніпропетровська обл., місто 
Кривий Ріг, Саксаганський район, 
ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА, будинок 3, 
приміщення 5 

25 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ 
КРОПИВНИЦЬКОМУ 

40814123 25006, Кіровоградська обл., місто 
Кропивницький, Ленінський район, 
ВУЛИЦЯ ПАШУТІНА, будинок 
18/40 

26 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ПОЛТАВІ 

40814144 36020, Полтавська обл., місто 
Полтава, Октябрський район, 
ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА, 
будинок 24 

27 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ХЕРСОНІ 

40814151 73000, Херсонська обл., місто 
Херсон, Суворовський район, 
ВУЛИЦЯ ТЕАТРАЛЬНА, будинок 8 

28 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ 

40814165 58000, Чернівецька обл., місто 
Чернівці, Першотравневий район, 
ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 191 
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29 ВІННИЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ 
ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" 

41275647 21050, Вінницька обл., місто 
Вінниця, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА 
АРТИНОВА, будинок 12 

30 ПЕРШЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
"ВУСО" 

41275668 03039, м.Київ, Голосіївський район, 
ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, 
будинок 7, корпус 1, БЛОК 2/2 

31 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРНІГОВІ 

41459917 14005, Чернігівська обл., місто 
Чернігів, Деснянський район, 
ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 
95, кімната 414 

32 ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУCО" В МІСТІ МАРІУПОЛЬ 

41476969 87555, Донецька обл., місто 
Маріуполь, Центральний район, 
ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ, 
будинок 33, квартира 58 

 
Дата затвердження фінансової звітності до випуску 28 лютого 2020 року. 
 
1. Формування (зміни) статутного капіталу Товариства: 
 
Ми отримали достатньо аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та 
складу статутного капіталу в фінансовій звітності Товариства у всіх суттєвих аспектах. 

На початок 2019 року статутний капітал Товариства сформовано відповідно до Статуту та 
сплачено повністю в сумі 60 000 тис. грн. за рахунок грошових коштів на суму 5 800 050 грн. 
та за рахунок дивідендів, спрямованих на збільшення статутного капіталу, на суму 54 199 950 
грн. 
Акціонерами Товариства станом на 31.12.2019 р. є 14 фізичних осіб (в т. ч. 1 нерезидент) та 1 
юридична особа Акціонерне Товариство "Закритий Недиверсифікований Венчурний 
Корпоративний Інвестиційний Фонд "Альтитуда"  (Код ЄДРПОУ 43157408). Власники 
істотної участі Товариства серед акціонерів відсутні. 
Інформацію про акціонерів (власників іменних цінних паперів) та розмір їх внесків до 
статутного капіталу ПрАТ «СК «ВУСО» за даними ПАТ «Національний депозитарій України» 
станом на 31.12.2019 рік наведено в таблиці: 

                         Таблиця 1   
№ 
з/п 

Назва/П.І.Б. акціонера Загальна номінальна 
вартість цінних 

паперів 
 (тис. грн.) 

Відсоток у 
Статутному 
капіталі (%) 

1 Артюхов Андрій Вікторович 20,96 0,034933 
2 Білоус Максим Миколайович 4 998,0 8,330000 
3 Гусак Євген Валентинович 4 998,0 8,330000 
4 Гусак Світлана Володимирівна 4 998,0 8,330000 
5 Кваскова Марина Миколаївна 5994,0 9,990000 
6 Лисечко Павло Анатолійович 0,04 0,000066 
7 Мовмига Ганна Михайлівна 5 994,0 9.990000 
8 Назарчук Олександр Ігорович (нерезидент) 0,04 0,000066 
9 Назарчук Михайло Ігорович 5 994,0 9,990000 
10 Назарчук Яна ІОріївна 2 420,96 4,034933 
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11 Самойлов Ігор Валентинович 5 994,0 9.990000 
12 Чичирко Світлана Василівна  996,0 1,660000 
13 Шуба Максим Олексійович 5 604,0 9,340000 
14 Шуба Олексій Дмитрович 5 994,0 9,990000 
15 Акціонерне Товариство "Закритий 

Недиверсифікований Венчурний Корпоративний 
Інвестиційний Фонд "Альтитуда" (Код ЄДРПОУ 
43157408) 

5 994,0 9,990000 

Загалом 60 000 100 
 
Сформований статутний капітал ПрАТ «СК «ВУСО» на дату нашого аудиту відповідає 
вимогам статей 2, 30 Закону України «Про страхування», Розпорядження Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28.08.2003 року та перевищує 
мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про страхування» на час реєстрації 
Товариства. При внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог Закону України 
«Про господарські товариства» (статті 38, 39, 40) та Закону Україна «Про акціонерні 
товариства» (стаття 14).  
За результатами аудиту встановлено, що станом на 31 грудня 2019 року зареєстрований та 
сплачений статутний капітал ПрАТ «СК «ВУСО» становив 60 000 000 (Шістдесят мільйонів) 
гривень 00 коп., що відповідає вимогам чинного законодавства та встановленим нормативам. 
Станом на 31.12.2019 р. розмір статутного капіталу відповідає 2 270,8 тис. євро за офіційним 
курсом НБУ. 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. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року відсутній. Статутний 
капітал сплачено в повному обсязі в попередніх періодах. Протягом 2019 р. змін у статутному 
капіталі Товариства не відбувалось. 
 
2. Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших 
показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами: 

        
Чисті активи Товариства 
Вартість чистих активів Товариства визначена з урахуванням «Методичних рекомендацій 
щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств», затверджених Рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з 
урахуванням змін показників фінансової звітності). Згідно наданої інформації розрахунок 
представлений в таблиці. 

Розрахунок вартості чистих активів  
Таблиця 2 

Найменування показника 31.12.2018 р., 
 тис. грн.  

31.12.2019 р.,  
тис. грн. 

Активи (строка 1300 Балансу), усього  417 179 636 770 
Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього  256 527 438 350 
Розрахункова вартість чистих активів:  
загальна сума активів (рядок балансу 1300) - загальна сума 
зобов’язань (сума рядків балансу 1595,1695, 1700, 1800) 

160 652 198 420 

Статутний капітал 60 000 60 000 
Величина перевищення чистих активів над розміром 
Статутного капіталу 

100 652 138 420 
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На кінець звітного періоду чисті активи Товариства складали 198 420 тис. грн., величина 
перевищення чистих активів над розміром статутного капіталу складає 138 420 тис. грн., що 
відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України та пункту 56 Ліцензійних 
умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913 
 
Управління ризиками 
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх 
негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та 
уникнення.  
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з фінансовими 
ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво 
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і 
напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких фінансових 
ризиків віднесено андерайтинговий ризик, ринковий ризик, операційний ризик та ризик 
учасника фінансової групи. 
Політика з управління ризиками орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з 
якими стикається Товариство, на встановлення контролю за ризиками, а також постійний 
моніторинг за рівнем ризиків, дотриманням встановлених обмежень та політики управління 
ризиками. 
Управління ризиками Керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 
виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та 
застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 
 

Критерії ліквідності, прибутковості та якості активів страховика 
Сума прийнятних активів – сукупна вартість у національній валюті активів страховика, яка 
визначається за балансовою вартістю таких активів, які відповідають критеріям ліквідності, 
прибутковості та якості активів страховика, що визначені пунктами 2-5 розділу ІІ 
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 
страховика (далі – Положення), затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг 
07.06.2018 р. № 850 із змінами. 
Сума прийнятних активів Товариства станом на 31.12.2019 р. представлена в таблиці 

Таблиця 3 
Активи Товариства Сума, тис. грн. 

Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) 272 652 
Нерухоме майно (земельні ділянки та будівлі) 56 960 
Права вимоги до перестраховиків 123 231 
Готівка в касі в обсягах лімітів залишків каси, розрахунок яких установлений 
Національним банком України 

30 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені 
страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ 

39 412 

Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування 
та/або перестрахування відповідно до вимог пп.13-18 п.2 Розділу II 

27 646 
 

Непрострочена дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок здійснення 
страхового відшкодування за іншого страховика за договором обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності 

1 699 

Активи з права користування відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» у розмірі, що не 
перевищує розміру відповідного орендного зобов’язання 

6 989 

Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками за банківськими вкладами 
(депозитами) 

1 820 

Разом: 530 439 
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Норматив платоспроможності та достатності капіталу  
Норматив платоспроможності та достатності капіталу (далі – НПДК) – сума прийнятних 
активів, яка визначається як більша з таких величин: 
НПДК 1 = З + К  
НПДК 2 = З + НЗП, де: 
З – величина довгострокових та поточних зобов’язань 
К – величина для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, 
що дорівнює 60% від 30 млн. грн. 
НЗП – нормативний запас платоспроможності 
НПДК 1 = 438 350 тис. грн. + 18 000 тис. грн. = 456 350 тис. грн.; 
НПДК 2 = 438 350 тис. грн. + 91 000 тис. грн. = 529 350  тис. грн. 
Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2019 р. Товариством 
виконується.  

Норматив ризиковості операцій 
Норматив ризиковості операцій – сума прийнятних активів, які відповідають вимогам 
диверсифікації, яка має бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як 
розмір страхових резервів, які розраховуються відповідно до законодавства 
Нормативний обсяг активів станом на 31.12.2019 року становить 351 367 тис. грн. 
Прийнятні активи з урахуванням п. 2 частини V Положення представлені в таблиці  

Таблиця 4 
Активи Товариства Сума, 

тис. грн 
Грошові кошти на поточних рахунках та банківські вклади (депозити) 304 063 
Нерухоме майно 56 960 
Права вимоги до перестраховиків 46 722 

Разом: 407 745 
 

Прийнятні активи Товариства перевищують нормативний обсяг активів на 56 378 тис. грн. 
(407745 тис. грн. – 351367 тис. грн.). Норматив ризиковості операцій станом на 31.12.2019 
року Товариством дотримується. 
 

Норматив якості активів 
Норматив якості активів – сума низькоризикових активів, визначена п. 2 розділу VІ 
Положення, яка має бути не меншою нормативного обсягу активів 
Нормативний обсяг активів станом на 31.12.2019 року становить 130 626 тис. грн. 
Норматив якості активів Товариства представлено в таблиці  

Таблиця 5 
Активи Товариства Сума, тис. 

грн. 
Кошти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж АА за 
національною рейтинговою шкалою 

228 233 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що сплачені 
страховиками до централізованих страхових резервних фондів МТСБУ 

38 560 

Права вимоги до перестраховика-нерезидента за укладеними договорами 
перестрахування ризиків з обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту, за умови, що такий перестраховик не є резидентом держави, що 
здійснює збройну агресію проти України 

579 

Разом: 267 372 
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Прийнятні активи Товариства перевищують нормативний обсяг активів на 136 746 тис. грн. 
(267 372 тис. грн. – 130 626 тис. грн.). Норматив якості активів станом на 31.12.2019 року 
Товариством дотримується. 
        
3. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 
відповідно до законодавства: 
Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 
31.12.2019 року, є МСФЗ та МСБО. 
Основні принципи організації обліку Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського 
обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Обліковою 
політикою Товариства, затверджену наказом Голови Правління від 25.04.2019 р. № 3/1 та 
розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за МСФЗ 
в 2019 році Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: 
методу нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, 
зіставності, можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до 
фінансової звітності за звітний період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які 
впливають на відображення в звітності.  
Товариство формує страхові резерви (технічні резерви), які є оцінкою вартості грошових 
зобов'язань страховика за договорами та майбутніх витрат для забезпечення їх виконання 
згідно з Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 
страхування життя, затвердженою розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року № 1638. 
Страхові резерви здійснювались з використанням актуарних методів. Адекватність 
зобов’язань щодо страхових резервів станом на 31.12.2019 р. підтверджено актуарієм 
Буряком Андрієм Миколайовичем, свідоцтво № 01-022 від 04.04.2013 р. 
Станом  на 31.12.2019 року страхові резерви (технічні резерви) Товариства склали 351 368 
тис. грн., в т.ч. резерв незароблених премій – 251 165 тис. грн. 
Товариство формує і веде облік таких технічних резервів, що представлені в таблиці: 

Таблиця 6  

Вид страхового резерву 
Станом на 

31.12.2019 р. 
(тис. грн.) 

Резерв незароблених премій   251 165 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків 24 803 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 54 351 

Резерв катастроф 21 049 

РАЗОМ: 351 368 

 
Частка перестраховиків в резерві незароблених премій 120 758 

Частка перестраховиків в резерві заявлених, але не виплачених збитків 2 473 

 
4. Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 
фінансової групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої: 
Товариство не входить до фінансових груп. 
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5. Структура інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності: 
Інвестиційний портфель Товариства станом на 31 грудня 2019 року сформовано акціями, 
облігаціями, та сертифікатами українських емітентів (Примітка 7). 
 Поточні фінансові інвестиції, призначені для торгівлі, станом на 31.12.2019 року в формі 
№ 1 «Баланс» (ряд.1160) оцінені Товариством за собівартістю в сумі  79 777 тис. грн. (12,5% 
від сукупної вартості активів). 
В порівнянні з даними на початок 2019 року станом на 31.12.2018 року поточні фінансові 
інвестиції зменшились на 33 918 тис. грн. за рахунок продажу цінних паперів та визнання 
резерву знецінення активів за окремими цінними паперами  в сумі  167 003 тис. грн. при 
первісній вартості поточних фінансових інвестицій загалом на 246 780 тис. грн.  

Склад та структура поточних фінансових інвестицій Товариства 
станом на 31 грудня 2019 року  

            Таблиця 7  

Емітент 
Вид 

цінних 
паперів 

Сума 
 (тис. грн.) / 

кількість 
(шт.)  

Частка 
придба

ння 
(%) 

Відмітка 
заблоковано 

1 2 3 4 5 

Облігації українських емітентів 

ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС",  
код ЄДРПОУ 37037324 

Іменні 
облігації 

10 000 488,00  - 
Заборона на  торгівлю 
цінними паперами з 

01.03.2019 
Рішення НКЦПФР 
від 28.02.2019 року  

№ 120 

12 954,00 

ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ", 
код ЄДРПОУ 37175969 
 

Іменні 
облігації 

6 000 390,00  - 
6 897,00 

 Усього (фінансові інвестиції в облігації) 
  16 000 878,00 

    

Сертифікати українських емітентів 
ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПІФ "КРЕМІНЬ 
ІНВЕСТ"),  
код ЄДРПОУ 32856284 

Інвестиційні 
сертифікати 

іменні 

29 125,01  -   

251,00 

ТОВ "КУА "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ" 
(ПВНЗІФ "Гарантований дохід"),  
код ЄДРПОУ 35084975 Інвестиційні 

сертифікати 

5 000 334,00  - 
Заблоковано,  

Рішення НКЦПФР 
від 05.12.2019 року 

№732 

385,00 

 Усього (фінансові інвестиції в сертифікати) 
  5 029 459,01 -   

Акції українських емітентів 
ПАТ "АГРОПРОМ ТЕХНІКА",  
код ЄДРПОУ 03563092 Акції 

441,25 
0,0328   1 765,00 

ВАТ "Буденергометал",  
код ЄДРПОУ 32381767 Акції  

25,00   
Заблоковано, 100,00 

ПРАТ "НОВЬЮЕНЕРГО",  
код ЄДРПОУ 33789770 Акції  

53 650 813,37 

3,4157 

Заблоковано,  
Заборона на торгівлю 

цінними паперами, 
6 831 436,00 
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Емітент 
Вид 

цінних 
паперів 

Сума 
 (тис. грн.) / 

кількість 
(шт.)  

Частка 
придба

ння 
(%) 

Відмітка 
заблоковано 

Рішення НКЦПФР № 
150 від 15.03.2018 

ПрАТ "ОБ'ЄДНАНА БУДІВЕЛЬНА 
КОМПАНІЯ "ОФАЛ",  
код ЄДРПОУ 33393438 

Акції  

1 654 445,55 

0,1656 

Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 15.07.2014 року 

№930 165 610,00 
ПРАТ "ПРОМЕТЕЙ-ТЕЛЕКОМ",  
код ЄДРПОУ 33792630 Акції  

103 413 928,91 

6,9159 

Заборона на торгівлю 
цінними паперами, 
Рішення НКЦПФР  

№ 419 від 21.06.2018  
10 373 890,00 

ПАТ "БК"ЄАУ",  
код ЄДРПОУ 33151902 

Акції  62 470,00 

0,0046 

Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 09.12.2014 року 

№1680 

12 494,00 

ВАТ "Технотелекомунікації",  
код ЄДРПОУ 32302491 

Акції  41 385,50 

0,069 

Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 03.09.2009 року 

№1038 

165 542,00 

ЗАТ "Укргазпром",  
код ЄДРПОУ 32048609 

Акції  5 000,00 0,004 Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 19.11.2013 року 

№2666 
20 000,00 

ВАТ "Укрнафтогазгеологія",  
код ЄДРПОУ 33051434 

Акції  1 320 816,25 

1,1007 

Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 03.09.2009 року 

№1043 
5 283 265,00 

ВАТ "Укрспецметалургія",  
код ЄДРПОУ 32485685 

Акції  25,00 

0 

Заблоковано,  
 Рішення НКЦПФР 
від 03.09.2009 року 

№1044 
100,00 

ПрАТ "ФБ "ІННЕКС",  
код ЄДРПОУ 23425110   

Акції  334 513,20 
4,9   

735,00 
ПАТ "ФК "АВАНГАРД",  
код ЄДРПОУ 36019681 

Акції  24 541 720,00 

1,4268 

Заблоковано,  
 Рішення НКЦПФР 
від 17.10.2017 року 

№763 
5 707 377,00 

ПрАТ "ХІММЕТ",  
код ЄДРПОУ 33473408 

Акції  208 510,00 

0,2115 

Заборона на торгівлю 
цінними паперами, 
Рішення НКЦПФР 

№№149-160 від 
15.03.2018р. 

208 510,00 

ПрАТ "ЧРТЗ",  
код ЄДРПОУ 14314682 

Акції  8 666,50 
0,013 

Заблоковано,  
 Рішення НКЦПФР 

від 14.12.2017 № 897 
17 333,00 

ПАТ "Экоклін",  
код ЄДРПОУ 34964189 

Акції  4 710 870,13 

0,3149 

Заблоковано,  
заборона на торгівлю 

цінними паперами, 
Рішення НКЦПФР від 

22.01.2019р. № 29 

53 528,00 

ВАТ "Енергогенеруюча апаратура",  Акції  20 920,50 0,0163 Заблоковано,  
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Емітент 
Вид 

цінних 
паперів 

Сума 
 (тис. грн.) / 

кількість 
(шт.)  

Частка 
придба

ння 
(%) 

Відмітка 
заблоковано 

код ЄДРПОУ 33102403 83 682,00  
ПАТ "ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ",  
код ЄДРПОУ 37193993 

Акції 
корпоративн

ого 
інвестиційно

го фонду  

3 042 492,18 

0,1449 

Заблоковано,  
 Рішення НКЦПФР 
від 20.08.2015 року 

№1330 
434 639,00 

ПАТ "ЗНВКІФ "КАПІТАЛ ІНВЕСТ",  
код ЄДРПОУ 35918704 

Акції 
корпоративн

ого 
інвестиційно

го фонду 
(далі – КІФ)  

11 338 000,00 

0,2836 

Заблоковано,  
 Рішення НКЦПФР 
від 28.08.2014 року 

№1149 

1 420,00 

ПАТ "ЗНВКІФ АМРІТА",  
код ЄДРПОУ 36756658 

Акції КІФ  841 272,00 
0,0018 Заблоковано,  

 336 509,00 

ВАТ "ЗНВКІФ "Біотекінвест",  
код ЄДРПОУ 35570128 

Акції КІФ  715 318,63 
0,0511 Заблоковано,  

 510 942,00 

ПАТ "ЗНВКІФ "ІНВЕСТИЦІЇ ПЛЮС",  
код ЄДРПОУ 35043708 

Акції КІФ  16 721 840,30 

0,3344 

Заблоковано,  
 зупинення обігу ЦП, 

Рішення НКЦПФР 
від 21.04.2016 року 

№469 
  

3 348,00 

ПАТ "КІФ "ДОМІНАНТА",  
код ЄДРПОУ 35893549 

Акції КІФ  1 053 000,00 

0,09 

Заблоковано,  
Рішення НКЦПФР 
від 19.08.2014 року 

№1105 54,00 

ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА",  
код ЄДРПОУ 37500377 

Акції КІФ  1 245,96 
0 Заблоковано 178,00 

ПАТ "ЗНВКІФ "ЮНІОН КАПІТАЛ   
код ЄДРПОУ 36137530  

Акції КІФ  2 061 916,29 

0,041 Заблоковано, 
205,00 

Усього (фінансові інвестиції в сертифікати) 
  225 749 636, 01 -   

Разом 246 779 973,53   
Інформація щодо поточних фінансових інвестицій, яка наведена у фінансовій звітності 
станом на 31 грудня 2019 року, не в повному обсязі розкрита у Примітці 7, відсутня 
інформація щодо заблокованих цінних паперів. Поточні фінансові інвестиції не оцінюються 
за справедливою вартістю відповідно до вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 
Резерв знецінення активів за окремими цінними паперами у звітному році нараховано  у 
розмірі від 35 до 100 відсотків від вартості акцій в залежності від фінансового стану емітента, 
що є суб’єктивною оцінкою в розрахунках. 
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6. Щодо наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення: 
Протягом 2019 року Товариство не залучало фінансові активи від фізичних осіб. Товариство  
дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із 
зобов'язанням щодо наступного їх повернення, установлених пунктом 38 Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 
діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. 
№913, а саме: «Господарську діяльність з надання фінансових послуг у частині залучення 
фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення 
можуть провадити кредитні спілки виключно після отримання відповідної ліцензії. Іншим 
фінансовим установам забороняється залучення фінансових активів від фізичних осіб із 
зобов’язанням щодо наступного їх повернення». 

7. Щодо допустимості суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких 
Товариство отримало ліцензію: 
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 
діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської 
діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913. 

8. Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства 
та внутрішніх правил надання фінансових послуг Товариством: 
Товариством розміщені внутрішні правила про надання послуг із страхування на власному 
веб-сайті: https://vuso.ua/. Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил 
надання послуг та укладає договори з надання послуг виключно відповідно до таких правил. 
Товариство включає у договори про надання фінансових послуг обов'язкове посилання на 
внутрішні правила надання послуг. 

Товариство надає послуги із страхування на підставі договору, який відповідає вимогам 
статті 16 Закону України «Про страхування», статті 6 Закону України «Про фінансові 
послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статті 18 Закону України 
«Про захист прав споживачів». 

9. Розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 
актуальності: 
Товариство надає  клієнтам  інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує 
інформацію, визначену пунктом 24 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 
з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 
затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913, на власному веб-сайті 
https://vuso.ua/ та забезпечує її актуальність. 

10. Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 
Товариство дотримується вимог статті 10 України «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг» та пункту 23 Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на 
ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913, щодо 

https://vuso.ua/
https://vuso.ua/
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прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. Протягом  звітного періоду не було фактів 
виникнення конфлікту інтересів. 

11. Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється Товариством обслуговування 
клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 
населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що 
документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат: 
Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог  пункту 
28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг 
(крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 
07.12.2016 р. №913. 

Відповідність приміщення за адресою м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, 
підтверджено висновком станом на 07.03.2018 р. експерта з технічного обстеження будівель 
і споруд Постернака Михайла Миколайовича, який має кваліфікаційний сертифікат (серії за 
номером АЕ № 000590), згідно якого нежитлове приміщення відповідає вимогам, у яких 
здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) Товариства, доступності для осіб з 
інвалідністю та інших маломобільних груп населення. 

12. Щодо внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, 
установлених законодавством: 
 
Станом на 31.12.2019 року до складу Товариства входять 32 представництва, які виконують 
представницькі функції в регіонах України. Відповідна інформація зазначена у Примітці п. 
1. 
 
13. Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 
 
Товариство дотримується Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 
фінансових установах, затвердженого Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 05.06.2014 
№1772. Внутрішній аудитор Товариства безпосередньо підпорядкований Наглядовій Раді 
Товариства згідно з Положенням про внутрішній аудит, затвердженим протоколом 
засідання Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО» № 16 від 30.12.2011 р. Головне завдання 
служби внутрішнього аудиту полягає в забезпеченні задовільного рівня систем 
внутрішнього контролю, які підтримують управління Товариством. Для досягнення 
поставленого перед нею завдання служба внутрішнього аудиту проводить перевірки 
діяльності та систем Товариства. 

Контроль за фінансово-господарського діяльністю Товариства протягом звітного року 
здійснювався Ревізором Товариства, згідно зі Статутом Товариства. На посаду ревізора було 
призначено фахівця Шуба Максим Олексійович, згідно Протоколу Річних загальних зборів 
від 06.04.2018 № 1-2018.  

При проведенні аудиту фінансової звітності за 2019 рік були розглянуті  політики та 
процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються 
тверджень у фінансових звітах.  
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За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю 
щодо організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також 
моніторинг системи внутрішнього контролю в цілому відповідають розміру і структурі 
Товариства. 

За підсумками року та необхідністю підтвердження річної фінансової звітності проводиться 
зовнішній аудит. 

 
14. Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне 
технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових 
послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг: 
У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення та 
спеціальне технічне обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання 
фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг у відповідності до 
вимог пункту 27 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 
Постановою КМУ від 07.12.2016 р. №913 та Розпорядження Держфінпослуг «Про 
затвердження Порядку складання звітних даних страховиків» від 03.02.2004 р.  № 39. 
 
15. Щодо готівкових розрахунків: 
 
Готівкові розрахунки в 2019 році Товариством здійснювалися у відповідності до Положення 
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою 
Правління Національного банку України №148 від 29 грудня 2017 р. (із змінами)  
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 
Станом на 31.12.2019 року залишок грошей та їх еквівалентів в Товаристві становив 273 031, 
в т. ч. готівки - 30 тис. грн. 
 

16. Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки 
(зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну 
охорону): 
Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних 
засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію 
та/або відповідну охорону), дотримується Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні, затверджених Постановою НБУ від 29.12.2017 р. № 148 та 
пункту 29 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових 
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою 
КМУ від 07.12.2016 р. №913 
Приміщення Товариства забезпечене охоронною сигналізацією та відповідну охорону. В 
своєму користуванні Товариство має металеві шафи, де зберігаються документи, а також 
сейфи для зберігання готівкових коштів та інших матеріальних цінностей. 
 

17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерела 
походження коштів): 

Статутний капітал сплачено в повному обсязі в попередніх періодах (за рахунок грошових 
коштів на суму 5 800 050 грн. та за рахунок дивідендів, спрямованих на збільшення 
статутного капіталу, на суму 54 199 950 грн.). Протягом 2019 р. змін у статутному капіталі 
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Товариства не відбувалось. Неоплачений капітал Товариства станом на 31 грудня 2019 року 
відсутній. 
Станом на звітну дату за результатами аудиту встановлено, що статутний капітал ПрАТ «СК 
«ВУСО» складає 60 000 000,00 грн. (шістдесят мільйонів гривень 00 коп.) та повністю 
сформований. При формуванні Статутного капіталу векселі, кошти страхових резервів, 
бюджетні кошти, а також кошти одержані в кредит, позику та під заставу, не 
використовувалися, нематеріальні активи до статутного капіталу не вносилися. 
 
18. Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у 
дооцінках, внески до додаткового капіталу): 
За даними Балансу власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2019  року складає 198 
420 тис. грн., станом на 31 грудня 2018 року становить 160 625 тис. грн., і включає: 
                       Таблиця 8 

             тис. грн. 
Показники Станом на 

31.12.18р. 
Станом на 
31.12.19р. 

Джерела 
формування 

Зареєстрований (пайовий) 
капітал 

60 000 60 000 Внески акціонерів, 
реінвестиція дивідендів 

Резервний капітал 60 000 60 000 Відрахування від 
прибутку 

Капітал у дооцінках 1 144 1 144 Дооцінка власної 
нерухомості 

 
Нерозподілений прибуток  21 910 56 227 Господарська 

діяльність 
Інші резерви 17 598 21 049 Резерв катастроф 

Всього власний 
капітал 

160 625 198 420  

 
Станом на 31.12.2019 року капітал у дооцінках сформований внаслідок дооцінки 
необоротних активів (основних засобів) у сумі 1 144 тис. грн. Капітал у дооцінках є 
«майбутнім нерозподіленим прибутком під сумнівом», оскільки відповідні капіталу суми 
активів мають пройти перевірку часом для остаточного підтвердження достовірності їх 
оцінки. У процесі використання необоротних активів пов'язані з ними суми капіталу у 
дооцінках з рештою приєднуються до результатів діяльності підприємства, або списуються 
(коригуються), якщо вони не підтвердилися. 
 
19. Щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів 
фінансової звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів Товариства: 

 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена Керівництвом Товариства 
відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та 
інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від 
договорів з клієнтами». Товариство отримує основний дохід від надання послуг із 
обов’язкового та добровільного видів страхування у відповідності до отриманих ліцензій. 

Оцінки Товариства та пов'язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та 
інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати яких 
формують основу для суджень щодо балансової вартості активів і зобов'язань, яка не є 
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очевидною з інших джерел. Незважаючи на те, що ці оцінки ґрунтуються на розумінні 
керівництва поточних подій, фактичні результати, в кінцевому підсумку, можуть 
відрізнятися від цих оцінок.  

Справедлива вартість цінних паперів, призначених для торгівлі, являє собою ціну, за якою 
була б проведена операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному 
активному ринку, на який Товариство має безпосередній доступ. Цінні папери, призначені  
для торгівлі, вартість яких неможливо визначити достовірно, оцінюються за собівартістю, 
оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. Інші методи 
обґрунтованого визначення їх справедливої вартості є неможливими у результаті відсутності 
інформації про ринкові котирування таких компаній і відсутності всіх необхідних даних для 
проведення аналізу дисконтованих грошових потоків.  У разі існування об’єктивних свідчень 
знецінення цінних паперів призначених  для торгівлі визначається резерв знецінення.  

Оцінка запасів при їx вибутті здійснюється за методом середньозваженої вартості одиниці 
запасів.  

На кінець кожного звітного періоду проводиться оцінка адекватності  визнаних страхових 
зобов'язань (РНП, РЗЗ, РЗВЗ), для чого використовуються поточні оцінки майбутніх 
грошових потоків за  страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова 
вартість страхових зобов'язань є неадекватною в контексті очікуваних майбутніх грошових 
потоків, нестача  визнається  у звіті  про прибутки та збитки. 

З метою відповідності вимог діючого законодавства та норм стандартів міжнародної 
фінансової звітності обліковою політикою Товариства передбачено віднесення суми змін 
резерву катастроф та резерву коливань збитковості до складу нерозподіленого прибутку, без 
відображення у складі фінансового результату поточного року. 
 
20. Щодо відповідності політики перестрахування, в т. ч. прийняття ризиків у 
перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення 
яких отримана ліцензія, та укладання договорів перестрахування із страховиками 
(перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення 
перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 р. №124: 

 

Протягом 2019 року перестрахування здійснювалося Товариством відповідно вимог 
встановлених законодавством, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів 
добровільного та обов’язкового страхування, на здійснення яких отримана ліцензія. 

21. Щодо здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 
законодавством порядків і правил проведення обов’язкового страхування: 
 
Протягом 2019 року обов’язкове страхування здійснювалось Товариством виключно за 
умови дотримання порядків і правил проведення обов’язкового страхування, визначених 
чинним законодавством. 

22. Щодо належного і повного формування та обліку резерву заявлених, але не виплачених 
збитків: 
 
Формування страхових резервів Товариства проводиться відповідно до вимог чинного 
законодавства: відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування» та пункту 54 
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
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професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМУ від 
07.12.2016 р. №913. 
Аудиторами не виявлено фактів, що свідчили б про те, що сформований Товариством резерв 
збитків є недостатнім для покриття зобов’язань, що вже виникли на звітну дату 
 
23. Щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів: 
 
ПрАТ «СК «ВУСО» є членом Моторного (транспортного страхового бюро та виконує свої 
обов'язки як його члена. Товариство формує та веде облік резерву збитків які виникли, але 
не заявлені; резерву заявлених, але не виплачених збитків та резерву незароблених премій у 
відповідності до «Методики формування страхових резервів за видами страхування, 
іншими, ніж страхування життя», затвердженої Розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 р. №3104. Товариство 
дотримується умов забезпечення платоспроможності страховика, встановлених 
Ліцензійними умовами для здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, та забезпечує можливість 
опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України у 
відповідності до Ліцензійних умов. 
 
24. Щодо обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту: 
 
ПрАТ «СК «ВУСО» є членом Ядерного страхового пулу України. Резерв катастроф, 
створений Товариством станом на 31.12.2019 року в розмірі 21 049 тис. грн., відповідає 
обсягу відповідальності Товариства як члена Ядерного страхового пулу України. 
Товариство формує та веде облік резервів у відповідності до «Методики формування 
страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя», затвердженої 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.12.2004 р. №3104 (із змінами внесеними Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 
05.09.2019 р. №1708). Товариство укладає договори перестрахування за договорами 
страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду лише із страховиками-
нерезидентами, які є членами у відповідних іноземних ядерних страхових пулах (з 
іноземними ядерними страховими пулами), відповідно до Закону України «Про цивільну 
відповідальність за ядерну шкоду та її фінансове забезпечення» від 13.12.2001 р. №2893. 
 
В даному розділі нами будуть розкриті питання, які не розкриті в фінансовій звітності, 
та потребують розкриття у відповідності до вимог п. 3 ст.40-1 Закону України  «Про 
цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480 
 

Ми перевірили інформацію зазначену в розділі «Звіт про корпоративне управління» Звіту 
керівництва Товариства згідно пунктам 1-4 статті 40-1 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, а саме:  

• посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується Товариство; 
• пояснення Товариства, від яких частин кодексу корпоративного управління він відхиляється 

і причини таких відхилень; 
• інформацію про проведені загальні збори акціонерів та загальний опис прийнятих на зборах 

рішень; 
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• персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу Товариства, їхніх 
комітетів, інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень. 

Ми також перевірили інформацію в пунктах 5-9 розділу «Звіт про корпоративне управління» 
Звіту керівництва Товариства зазначену згідно статті 40-1 Закону України «Про цінні папери 
та фондовий ринок» від 23.02.2006 №3480-IV, щодо яких висловлюємо свою думку: 

• опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками; 
• перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій Товариства; 
• інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних 

зборах Товариства; 
• порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства; 
• повноваження посадових осіб Товариства. 

На нашу думку інформація, що викладена в  пунктах 5-9 розділу Звіту про корпоративне 
управління Товариства розкрито у достатньому обсязі та відповідає фінансовій звітності та 
застосовним нормативно правовим вимогам. 

Додаткова інформація, яка наводиться на вимогу статті 14 Закону України «Про аудит 
фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258 
Вибір суб’єкта аудиторської діяльності 
Нас було обрано та призначено суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р. протоколом позачергових 
Загальних зборів акціонерів Товариства № 1-2020 від 02.03.2020 року, відповідно до якого 
укладено з нами Договір про надання аудиторських послуг № 01/38 від 12.03.2020 р. 

Загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 
продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень становить 1 рік. 

Аудиторські оцінки  
Основна відповідальність за запобігання й виявлення ризиків викривлення фінансової 
звітності, зокрема внаслідок шахрайства покладається як на тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, так і на управлінський персонал суб'єкта господарювання.  

Ризики на рівні фінансової звітності можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 
середовища контролю, а сааме недостатньої компетентності управлінського персоналу, 
відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським 
персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. 

Ми провели аудит відповідно до МСА, які покладають на нас відповідальність за отримання  
достатньої впевненості у тому, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства чи помилки. Через властиві обмеження аудиту існує 
неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити 
навіть у тому разі, якщо аудит належно спланований і виконується відповідно до МСА. 

Ідентифікацію та оцінку ризиків суттєвого викривлення ми провели: 

- на рівні фінансової звітності; та 
- на рівні тверджень для класів операцій, залишків рахунків і розкриття інформації. 
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Ідентифікуючи ризики суттєвого викривлення у фінансовій звітності, ми застосовували 
професійний скептицизм. 

Ризики на рівні фінансового звіту можуть виникати, зокрема, внаслідок недоліків 
середовища контролю, а саме недостатньої компетентності управлінського персоналу, 
відсутності нагляду за складанням фінансової звітності, блокуванням управлінським 
персоналом внутрішнього контролю, схильності до привласнення активів. 

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні 
фінансових звітів, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів 
контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми не виявили перелічених 
ризиків, які привели до модифікації нашого висновку. 

Оцінка ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності 
(консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства, 
включає припущення та інші судження керівництва стосовно таких питань: 

Ризики на рівні тверджень щодо класів операцій та подій, а також пов’язаних розкриттів як: 

• настання – операції та події, які були зареєстровані або розкриті, дійсно мали місце і 
стосуються суб’єкта господарювання; 

• повнота – всі операції та події, які повинні реєструватися, були зареєстровані, а всі 
пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову звітність, було включено; 

• точність – суми та інші дані, пов’язані із зареєстрованими операціями і подіями, були 
записані правильно, а пов’язані розкриття були відповідно виміряні й викладені; 

• закриття періоду – операції та події були зареєстровані у правильному обліковому 
періоді; 

• класифікація – операції та події були зареєстровані на належних рахунках; 
• подання – операції та події відповідно узагальнені або деталізовані й чітко викладені, а 

пов’язані розкриття є релевантними та зрозумілими в контексті вимог застосовної 
концептуальної основи фінансового звітування. 

Ризики на рівні тверджень щодо залишків рахунків та відповідних розкриттів на кінець 
періоду: 

• існування – активи, зобов’язання та власний капітал наявні; 
• права та зобов’язання – суб’єкт господарювання має або контролює права на активи, а 

зобов’язання є зобов’язаннями суб’єкта господарювання; 
• повнота – всі активи, зобов’язання та власний капітал, які мають реєструватися, були 

зареєстровані, а всі пов’язані розкриття, які необхідно було включити у фінансову 
звітність, було включено; 

• точність, оцінка та розподіл – активи, зобов’язання та власний капітал включені до 
фінансової звітності у відповідних сумах, усі пов’язані з цим коригування щодо оцінки 
або розподілу належно зареєстровані, а пов’язані розкриття було відповідно виміряні та 
викладені; 

• класифікація – активи, зобов’язання та участь у капіталі було відображено на 
відповідних рахунках; 

• подання – активи, зобов’язання та участь у капіталі відповідно узагальнені або 
деталізовані та чітко викладені, а пов’язані розкриття є релевантними і зрозумілими в 
контексті вимог застосовної концептуальної основи фінансового звітування. 
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Ми провели аналіз суджень управлінського персоналу щодо ризиків суттєвого викривлення 
інформації у фінансовій звітності (консолідованій фінансовій звітності), що перевіряється, 
зокрема внаслідок шахрайства. 

Наші аудиторські процедури включали в себе: 

• запити управлінському персоналу щодо окремих питань оцінок та процесів керування 
ризиками суттєвого викривлення, 

• отримані розуміння того, як ті кого наділено найвищими повноваженнями здійснюють 
нагляд за процесами управлінського персоналу для ідентифікації та вживання дій у 
відповідь на ризики шахрайства, 

• проведена оцінка інформації, отриманої в результаті інших процедур оцінки ризиків та 
виконаної роботи, пов'язаної з ними, про наявність одного чи кількох чинників ризику 
шахрайства, 

• визначені загальні дії у відповідь на тестування моніторингу заходів контролю суб’єктом 
господарювання. 

Виконуючи наші аудиторські процедури, ми: 

• розглянули можливі причини ризиків суттєвого викривлення на рівні тверджень окремо за 
кожним класом операцій, залишком на рахунку та розкриттям інформації, 

• передбачили отримання тим більш переконливих аудиторських доказів, чим вища наша 
оцінка ризиків. 

Ми зберігали професійний скептицизм протягом усього аудиту, визнаючи можливість 
існування суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, незважаючи на минулий досвід 
аудитора щодо сумлінності та чесності управлінського персоналу і тих, кого наділено 
найвищими повноваженнями. 

Ми отримали достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятних 
дій у відповідь на проблемні питання.  

На підставі інформації, зібраної у процесі проведення процедур оцінки ризиків на рівні 
класів операцій фінансової звітності та на рівні залишків рахунків та відповідних розкриттів 
на кінець періоду, включаючи аудиторські докази, отримані при оцінці структури заходів 
контролю та встановленні того, чи були вони запроваджені, ми доходимо висновку що 
заходи системи внутрішнього контролю Товариства є достатніми для управління та 
запобігання ризикам суттєвого викривлення. 

Ми не виявили суттєвих не відкоригованих невідповідностей в процесі аудиту.  

Результативність аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із 
шахрайством. 
Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується 
шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Ризик невиявлення суттєвого викривлення 
внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки 
шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження 
або нехтування заходами внутрішнього контролю. 
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Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для отримання 
розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній 
контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень 
через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», ми виконали процедури 
оцінки стану внутрішнього контролю Товариства. 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення 
суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової 
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. Бухгалтерський 
контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність звітності та включає 
попередній, первинний (поточний) і подальший контроль. Оцінюючи вищенаведене, нами 
зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у Товариства. 

Нами були надані запити до управлінського персоналу, які на нашу думку, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Ми виконали аналітичні процедури, в тому 
числі по суті, з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Ми отримали 
розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб'єкта господарювання, структуру його 
власності, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов'язані 
з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.  

Для оцінки ризиків суттєвих викривлень внаслідок шахрайства ми використовували своє 
професійне судження. Протягом виконання аудиторських процедур ми отримали розуміння 
системи контролю, які були розроблені та впроваджені управлінським персоналом 
товариства для запобігання та виявлення шахрайства.  

Під час аудиту ми не знайшли фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути 
нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався 
управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є 
відповідними та ефективними. 

Інші послуги 
Цей аудиторський звіт узгоджений із додатковим звітом незалежного аудитора для 
Наглядової Ради. 

Протягом звітного року ми не надавали послуги, заборонені законодавством та перелічені у 
частині 4 ст. 6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 
від 21.12.2017 р. № 2258. 

Ми підтверджуємо, що ключовий партнер з аудиту (партнер завдання з аудиту) та ТОВ 
«МФА» є незалежними від ПрАТ «СК «ВУСО» протягом проведення аудиту фінансової 
звітності Товариства за 2019 рік. 

У звітному році ТОВ «МФА» не надавало Товариству інші послуги, крім послуг з 
обов’язкового аудиту. 

Обсяг аудиту та властиві для аудиту обмеження 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження 
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аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 
відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

Внаслідок властивих аудиту обмежень, які є наслідком характеру фінансової звітності, 
характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обґрунтованого 
періоду часу та за обґрунтованою вартістю, а також внаслідок обмежень, властивих 
внутрішньому контролю, існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення у 
фінансовій звітності можуть бути не виявлені навіть в тому разі, якщо аудит належно 
спланований та виконується відповідно до МСА. 

 

Інші елементи  
 

Основні відомості про аудиторську фірму 
Повне найменування аудиторської 
фірми відповідно до установчих 
документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний фінансовий аудит» 

Код за ЄДРПОУ: 37024556 

Включено до розділів Реєстру аудиторів 
та суб’єктів аудиторської діяльності під 
реєстраційним номером 4352 

 

Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності 
Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності, які 
мають право проводити обов’язковий аудит 
фінансової звітності; 
Розділ: Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний 
інтерес  

Свідоцтво про відповідність системи 
контролю якості 

Номер бланку 0795, Рішення АПУ №362/4 від 
26.06.18, дійсне до 31.12.2023 

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора, 
який проводив аудиторську перевірку, 
та серія, номер,  дата видачі Сертифіката 
аудитора, виданого АПУ 

Незалежний аудитор: Юрієва І.В., здійснює 
діяльність на підставі сертифіката аудитора Серія А 
№ 007667, виданого рішенням Аудиторської палати 
України  №335/2 від 22 грудня 2016 року  
Номер реєстрації у реєстрі - 100254 

Місцезнаходження 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5 

 
           Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 

- дата та номер договору на проведення 
аудиту  № 01/38 від 12.03.2020 

- дата початку аудиту  
- дата закінчення проведення аудиту 

21.02.2020 
27.04.2020 
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