
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              30.04.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 3204 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 

Голова 
правлiння       Артюхов  Андрiй Вiкторович 

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

 
 

 
Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2019 рік  
I. Загальні відомості 

1. Повне найменування 
емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 31650052 

4. Місцезнаходження 
емітента 03150 м. Київ д/н м. Київ вул.Казимира Малевича, будинок 31 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 044-500-37-73 вiдсутнiй 

6. Адреса електронної 
пошти vuso@vuso.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
(протокол №2-2020 вiд 30.04.2020 р. ) від 30.04.2020 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
 
Україна 
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  

vuso.ua  30.04.2020 

(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента. X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності. X 
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах.  
4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  
5. Інформація про рейтингове агентство. X 
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента. X 

7. Судові справи емітента. X 
8. Штрафні санкції щодо емітента. X 
9. Опис бізнесу. X 
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 
2) інформація про посадових осіб емітента; X 
інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 
інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 
інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 
11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 
2) інформація про розвиток емітента; X 
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 
власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 
кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 
інформація про наглядову раду; X 
інформація про виконавчий орган; X 
опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 
перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 
інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента;  



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 
повноваження посадових осіб емітента. X 
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій. X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

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 емітента;  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента. X 

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 
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 осіб, послугами яких користується емітент. X 
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів. X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 
30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

37. 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.  

38. 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. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтенту не належать акцiї (частки, паї) в iнших юридичних особах, якi перевищують 5 вiдсоткiв. 
"Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не має  корпоративного секретаря. 
"Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 
звiльнення" не включена до складу рiчної через те, що це не передбачено Положенням НКЦПФР. 
"Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки будьякi обмеження прав участi та голосування 
акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента вiдсутнi . 
"Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 
меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтен 
протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
"Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 
акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної звiтностi через те, що це не передбачено Положенням 
НКЦПФР 
"Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав 
облiгацiй. 
"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 



"Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не 
випускав похiднi цiннi папери. 
"Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав боргових цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної 
iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 
здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
"Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
"Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд 
емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв" не включена до складу 
рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв. 
"Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до складу рiчної 
iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, протягом 
звiтного перiоду. 
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" "Iнформацiя про собiвартiсть 
реалiзованої продукцiї"  не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 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 вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" "Iнформацiя про осiб, 
заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 
заiнтересованiсть не включена до складу рiчної через те, що це не передбачено Положенням НКЦПФР/ 
"Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних 
паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї через те, що це не 
передбачено Положенням НКЦПФР. 
"Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка 
наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiвльки така iнформацiя вiдсутня 
у емiтента. 
  Емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв, облiгацiй та сертифiкатiв ФОН, тому iнформацiя про них 
не заповнюється. 
  
                                                                                                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "СК "ВУСО" 

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) 390 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      
  
10. Банки, що обслуговують емітента 

1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АТ "Ощадбанк" 

2)  МФО банку  322669 

3)  IBAN  UA033226690000026504300944019 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 АТ "Кредобанк" 

5)  МФО банку  325365 

6)  IBAN  UA243253650000002650801972183 
 



11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності Номер ліцензії  Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію 
Дата закінчення 

дії ліцензії  (за 
наявності ) 

1 2 3 4 5 

Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я)                                                                                                                                                                                                         АЕ № 293943          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 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          30.06.2015 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          31.07.2014 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          31.07.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування майна (крім залізничного, 
наземного, повітряного, водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів 
АЕ № 293931          31.07.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               



водного транспорту), вантажів та багажу )                                                                                              

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)                                                                                                                                                 
АЕ № 293938          31.07.2014 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          31.07.2014 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 (крім цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників 

водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)  

АЕ № 293947          31.07.2014 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          31.07.2014 2Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                          .  .                                                                                               

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї 

Страхування фінансових ризиків                                                                                                                                                                                                                                 АЕ № 293950          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільно-правової  
відповідальності власників транспортних 

засобів                                                                                                                                                                                 
АЕ № 293895          17.07.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту                                                                                                                       

АЕ № 293948          31.07.2014 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис Пiдприємство планує продовжувати дiяльнiсть, зазначену у виданiй лiцензiї. 

Страх. цивільн. від-сті суб`єктів гос-ня за 
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами 
та аваріями на об`єктах підвищ. небезпеки, 
включ.пожежовибухонебезпечні об`єкти та 

об`єкти, госп. діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічн. та 

санепід.хар-ру 

АЕ № 293932          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 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          31.07.2014 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. 

Страхування судових витрат                                                                                                                                                                                                                                     б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове особисте страхування медичних 
і фармацевтичних працівників (крім тих, які 

працюють в установах і організаціях, що 
фінансуються з Держ. бюджету України) на 
випадок інфікування вірусом імунодефіциту 

людини при виконанні ними службових 
обов'язкі 

б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страхування відповідальності 
власників собак (за переліком порід, б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              



визначених Кабінетом Міністрів України) 
щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім 

особам                                                                                        

Опис  

Обов'язкове страх. медичних та інших 
працівників держ. і комун. закладів охорони 
здоров'я та держ. наук. установ (крім тих, які 

працюють в устан. і організ., що фінанс. з 
Держ. бюджету) на випадок захворюв. на 

інфекц. хвороби, пов'яз з виконан.ними проф. 

б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страх. фін. відповід., життя і 
здоров'я тимчас. адміністратора та 

ліквідатора фін. установи та працівників 
центр. органу викон. влади, які визначені 
ним для виріш. питань участі держави у 

капіталізації банку                                    

б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності приватного нотаріуса                                                                                                                                                                                б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страх. цив. відповід.суб'єкта 
господарювання що надає послуги із трансп. 

та/або зберігання транс. засобів у разі тим 
час. затримання транс. засобів, за шкоду, яка 

може бути заподіяна тр.засобупри його 
транспорт або зберіг.                     

б\н                  20.06.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове медичне страхування                                                                                                                                                                                                                                б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страхування відповідальності 
виробників (постачальників) продукції 
тваринного походження, ветеринарних 

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              



препаратів, субстанцій за шкоду, заподіяну 
третім особам                                                                                    

Опис  

Обов'язкове страх. відп. експортера та особи, 
яка відповідає за утилізацію . небезп. 

відходів, щодо відшкодування шкоди, яку 
може бути заподіяно здоров'ю людини, 

власності та навкол. природн. середов. під 
час транскордонн. перевезення та утилізації 

небез 

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування відповідальності 
морського судновласника                                                                                                                                                                                               б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування відповідальності 
суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, 
заподіяну життю чи здоров'ю туриста або 

його майну                                                                                                                         

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування засобів водного 
транспорту                                                                                                                                                                                                             б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               



Опис  

Обов'язкове страхування майнових ризиків 
користувача надр під час дослідно-

промислового і промислового видобування 
та використання газу (метану) вугільних 

родовищ                                                                                             

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування об'єктів космічної 
діяльності (наземна інфраструктура), перелік 

яких затверджується Кабінетом Міністрів 
України за поданням Національного 

космічного агентства України                                                                 

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування професійної 
відповідальності осіб, діяльність яких може 

заподіяти шкоду третім особам, за переліком, 
встановленим Кабінетом Міністрів України                                                                                          

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страхування тварин 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове цивільної відповідальності 
суб'єкта господарювання за шкоду, яку може 

бути заподіяно третім особам унаслідок 
б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              



проведення вибухових робіт                                                                                                            

Опис  

Обов'язкове 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 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                                                                                                                              

Опис  

Обов'язкове страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів космічної 

діяльності                                                                                                                                                                              
б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

Обов'язкове страхування відповідальності 
морського перевізника та виконавця робіт, 
пов'язаних із обслуговуванням морського 
транспорту, щодо відшкодування збитків, 

завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, 
іншим користувачам морського транспорту 

та трет 

б\н                  09.07.2019 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг                                                                                                                                                                           .  .                                                                                               

Опис  

 



14. Інформація про рейтингове агенство 
 

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства 
(уповноважене, міжнародне)   

Дата визначення або оновлення 
рейтингової оцінки емітента або 

цінних паперів емітента 

Рівень кредитного рейтингу емітента або 
цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг"                                                                                                                                                                               

Уповноважене рейтингове 
агенство 17.12.2019 рейтинг uaАA                             

Опис 

17 грудня 2019 року рейтинговий комiтет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рiшення про присвоєння кредитного рейтингу / 
рейтингу фiнансової стiйкостi (надiйностi) страховика ПРИВАТНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "ВУСО" (ЄДРПОУ 31650052) за нацiональною шкалою на рiвнi uaАА. Страховик з рейтингом uaАА 
характеризується дуже високою фiнансовою стiйкiстю порiвняно з iншими українськими страховиками. Видане свiдоцтво 
SR-02-21/2019 дiйсне до 17 грудня 2020 року. 

 



15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 
підрозділів емітента: 

 
 
 
1) найменування Представництво Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія 

"ВУСО" в місті Києві 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 03150 м. Київ Голосіївський район Київ ВУЛИЦЯ КАЗИМИРА 

МАЛЕВИЧА,31 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ДНІПРІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 49006 Днiпропетровська область  м.Дніпро вул. НАДІЇ 

АЛЕКСЄЄНКО, будинок 21 
3) опис  
 
 
1) найменування ДНІПРОВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦТВА ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В 
МІСТІ КИЄВІСО" В МІСТІ КИЄВІ 

2) місцезнаходження УКРАЇНА 07401 м. Київ Дніпровський район м.Київ вул. ЄВГЕНА 
СВЕРСТЮКА, будинок 17, кімната 101 

3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛ. 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 85302 Донецька область  м.Покровськ ШАХТАРСЬКИЙ М-РН, 

будинок Б/Н 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 69037 Запорiзька область  м.Запоріжжя БУЛЬВАР ШЕВЧЕНКО, 

будинок 12, офіс 29 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬК 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 76018 Iвано-Франкiвська область  місто Івано-Франківськ 

вул.ШЕРЕМЕТИ, будинок 4-1 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КРЕМЕНЧУК 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 39602 Полтавська область  м.Кременчук вул.60 РОКІВ ЖОВТНЯ, 

будинок 120/25 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЛУЦЬК 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 43025 Волинська область  м. Луцьк вул. ВИННИЧЕНКА, 

будинок 14 А 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ОДЕСІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 65029 Одеська область  м.Одеса вул. ЄЛІСАВЕТИНСЬКА, 

будинок 15 
3) опис  
 



 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ РІВНЕ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 33000 Рiвненська область  м.Рівне ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 7 

А, офіс 22 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ТЕРНОПОЛІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 46008 Тернопiльська область  м.Тернопіль вул. ТАНЦОРОВА, 

будинок 25 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ УЖГОРОДІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 88000 Закарпатська область  м.Ужгород вул. БЕРЧЕНІ, будинок 

14 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУCО" В МІСТІ ЖИТОМИРІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 10003 Житомирська область  м. Житомир вул. ПЕРЕМОГИ, 

будинок 7А 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ БІЛА ЦЕРКВА 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 09107 Київська область  м.Біла Церква вул. ПЕРШОТРАВНЕВА, 

будинок 49 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ВІННИЦІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 21018 Вiнницька область  м. Вінниця вул. ЗОДЧИХ, будинок 7, 

офіс 150 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЛЬВІВ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 79039 Львiвська область  м.Львів вул. Д.БОРТНЯНСЬКОГО, 

будинок 23 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ МИКОЛАЙОВІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 54001 Миколаївська область  м.Миколаїв вул. МОСКОВСЬКА, 

будинок 7/3,7/4 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ СУМИ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 40000 Сумська область  м.Суми вул. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 

будинок 4, офіс 8 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ХАРКОВІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 61003 Харкiвська область  м.Харків вул. КОРОЛЕНКА, будинок 

19 
3) опис  
 



 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 29000 Хмельницька область  м.Хмельницький вул. 

ПРОСКУРІВСЬКА , будинок 3, ПОВЕРХ 2 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРКАСИ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 18000 Черкаська область  м. Черкаси вул. СМІЛЯНСЬКА , 

будинок 23, офіс 401 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" У МІСТІ КРАМАТОРСЬКУ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 84301 Донецька область  м.Краматорськ вул. МАРАТА , будинок 

5, офіс 56 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КАМ'ЯНСЬКЕ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 51900 Днiпропетровська область  м.Кам’янське ПРОСПЕКТ 

СВОБОДИ, будинок 2, офіс 110 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КРИВИЙ РІГ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 50027 Днiпропетровська область  м.Кривий Ріг ПРОСПЕКТ 

ГАГАРІНА, будинок 3, приміщення 5 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ КРОПИВНИЦЬКОМУ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 25006 Кiровоградська область  м.Кропивницький вул. 

ПАШУТІНА, будинок 18/40 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ПОЛТАВІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 36020 Полтавська область  м.Полтава вул. ПИЛИПА ОРЛИКА, 

будинок 24 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ХЕРСОНІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 73000 Херсонська область  м.Херсон вул.ТЕАТРАЛЬНА, 

будинок 8 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРНІВЦІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 58000 Чернiвецька область  м.Чернівці вул.ГОЛОВНА, будинок 

191 
3) опис  
 
 
1) найменування ВІННИЦЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 21050 Вiнницька область  м.Вінниця вул. АРХІТЕКТОРА 

АРТИНОВА, будинок 12 
3) опис  
 



 
1) найменування ПЕРШЕ РЕГІОНАЛЬНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 03039 м. Київ  м.Київ вул. ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 1, 

БЛОК 2/2 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" В МІСТІ ЧЕРНІГОВІ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 14005 Чернiгiвська область  м.Чернігів ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, 

будинок 95, кімната 414 
3) опис  
 
 
1) найменування ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУCО" В МІСТІ МАРІУПОЛЬ 
2) місцезнаходження УКРАЇНА 87555 Донецька область Центральний район м.Маріуполь 

ПРОСПЕКТ ПРОСПЕКТ МЕТАЛУРГІВ , будинок 33, квартира 58 
3) опис  
 
 
 



16. Судові справи емітента 
N 

з/п Номер справи Найменування суду Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги Стан розгляду справи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 № 499/652/18 Роздільняньский райнонний 
суд Одеської області 

Костюк Тетяна 
Миколіївна, Костюк 

Кирило 
Романович,Костюк 
Роман Вікторович, 

ПрАТ "Страхова компанія 
"ВУСО",Курілов 

Ростислав 
Анатолійович,Пожар 

Микола Ванович, ПрАТ 
СК «ЮНІВЕС» 

 4123137,02 грн. 
 

Кримінальне 
провадження 

Опис 

Роздільняньский райнонний суд Одеської області розглядає цивільну справу № 499/652/18 за цивільним позовом у кримінальному провадженні до Товариства на суму 4,1 
млн.грн. 
 
 

 



17. Штрафні санкції щодо емітента 

N 
з/п 

Номер та дата рішення, 
яким накладено 

штрафну санкцію 
Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання 

1 2 3 4 5 

1 № 438/857/13-2/13П 
14.06.2019 Нацкомфiнпослуг штраф Штраф 3400  сплачено 18.06.2019 

Опис До Товариства  було застосовано заходи впливу Нацкомфiнпослуг у вигляді штрафу за несвоєчасне надання інформації у розмірі 3400,00 грн. згiдно постанови про 
застосування штрафної санкції за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг № 438/857/13-2/13П від 14/06/2019 р 

 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
ПрАТ "Страхова компанiя "ВУСО" створене у 2001 роцi, згiдно з Установчим договором 
вiд 24.09.2001 р.  як ЗАТ страхова компанія "Схiдно-Українське страхове 
товариство" В 2010 році ЗАТ СК "ВУСО" перейменовано на ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
"ВУСО".  Форма власностi - приватна. З 2014 року місцезнаходження Товариства 
(реєстрацiя та фактичне мiсцезнаходження): 03150, 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.  
Головний офіс Товариства, з якого виконується щоденне керівництво діяльністю 
страховика, знаходиться за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31.  
 Збалансована організаційна структура та вертикаль підпорядкованості 
структурних підрозділів Заступникам Голови правління Товариства за напрямками 
діяльності оптимізує процеси управління та прийняття рішень з усіх бізнес-
процесів. Керівництво Компанією на початку року здійснювало Правління у складі 
Голови Правління, Заступника Голови правління з операційної діяльності та 
Заступника Голови Правління з продажів.  
 Безпосередньо Голові Правління підпорядковувались Заступник Голови 
Правління, Фінансовий директор та Бухгалтерія (у складі якого фінансовий відділ, 
аналітичний відділ), Департамент фінансового моніторингу, Відділ перестрахування 
та андерайтингу, Департамент інформаційних технологій (у складі якого Відділ 
розробки, Відділ підтримки, Відділ адміністрування), Юридичний департамент (у 
складі якого Відділ судової практики та взаємодії з правоохоронними органами та 
Відділ правового забезпечення діяльності структурних підрозділів та взаємодії з 
регуляторними органами), Відділ безпеки, Відділ по роботі з персоналом, 
Департамент зі страхування корпоративних клієнтів (у складі якого Сектор по роботі 
зі страховими посередниками, Сектор прямих продажів), Департамент банківського 
страхування (у складі якого Відділ супроводу продажів, Відділ маркетингу та 
просування, Відділ супроводу акредитацій в Банках), Департамент розвитку особистих 
видів страхування (у складі якого Відділ супроводу клієнтів). 
 Заступнику Голови Правління з операційної діяльності підпорядковувались 
Департамент з врегулювання моторних ризиків (у складі якого CALL-центр, Сектор по 
роботі з асистуючими компаніями, Сектор обліку та звітності, Сектор експертиз, 
Сектор з вивчення обставин настання подій, Сектор з врегулювання немоторних 
ризиків), Департамент андерайтингу та врегулювання особистих видів страхування (у 
складі якого Сектор врегулювання подорожуючих за кордон, Сектор андерайтингу 
добровільного медичного страхування), Відділ медичного страхування (у складі якого 
Сектор обліку, Сектор експертиз, Сектор медасистансу, Сектор по роботі з 
лікувально-профілактичними закладами), Договірний відділ, Відділ по роботі з 
регресами, Відділ неопераційної підтримки, Відділ мережевих продажів, Відділ 
діловодства. 
 Заступнику Голови Правління з продажів підпорядковувались Департамент 
регіонального розвитку та регіональна мережа представництв, Відділ адміністрування 
продажів, Відділ по роботі з брокерами, Відділ маркетингу, Департамент по роботі з 
мережами імпортерів, Відділ роботи з туроператорами, Департамент альтернативних 
каналів продажів (у складі якого Відділ цифрового маркетингу та Відділ по роботі з 
онлайн партнерами). 
 З 01.07.2019 року введено посаду Заступника Голови правління з розвитку. 
Підпорядкування було реорганізовано наступним чином. 
 Безпосередньо Голові Правління підпорядковується Заступник Голови Правління, 
Ревізор, Радник Голови Правління з перестрахування, Фінансовий директор, 
Бухгалтерія, Фінансовий відділ, Департамент фінансового моніторингу, Департамент 
управлінського обліку, Департамент методології, андерайтингу та перестрахування, 
Департамент ІТ, Управління розвитку технологій, Відділ розробки напрямку 1С 
Управління розвитку технологій, Технічна підтримка Департаменту ІТ, Відділ 
адміністрування, Юридичний Департамент, Відділ судової практики та взаємодії з 
правоохоронними органами, Відділ правового забезпечення діяльності структурних 
підрозділів та взаємодії з регуляторними органами, Відділ безпеки, Відділ по 
роботі з персоналом, Кадровий облік, Підбір персоналу, Департамент розвитку 
особистих видів страхування. 
 Заступнику Голови Правління з операційної діяльності підпорядковується 
Департамент з врегулювання моторних ризиків, Сектор Call-центру, Сектор по роботі 
з асистуючими компаніями, Сектор обліку та звітності, Сектор експертиз, Сектор з 
вивчення обставин настання подій, Сектор врегулювання немоторних ризиків, Аварійні 



комісари, Департамент андерайтингу та врегулювання особистих видів страхування, 
Відділ андерайтингу та врегулювання, Сектор андерайтингу ДМС, Відділ ВМС / 
Департамент врегулювання ДМС, Сектор обліку, Сектор медасистансу, Сектор 
експертиз, Сектор по роботі с ЛПУ, Проект реорганізації медичного сервісу по 
програмам ДМС, Сектор контролю якості, Договорний відділ, Департамент по роботі з 
проектами Приватбанка, Відділ продажів, Відділ супроводу продажів. 
 Заступнику Голови Правління з продажів підпорядковується Департамент з 
регіонального розвитку, Відділ обліку та звітності Департаменту з регіонального 
розвитку, Регіональна мережа, Представництва / РП, Відділ адміністрування 
продажів, Відділ інтернет продажів, Відділ маркетингу, Департамент по роботі з 
імпортерськими мережами, Проект по роботі з туроператорами, Департамент 
альтернативних каналів продажів, Відділ по роботі з нефінансовими партнерами, 
Відділ по роботі з Оnline партнерами, Відділ цифрового маркетингу, Сектор по 
роботі з клієнтами мережевих партнерів, Відділ з регресної роботи, Департамент 
розвитку медичного страхування, Відділ методології, Відділ акредитацій в Банках. 
 Заступнику Голови Правління з розвитку підпорядковується Департамент зі 
страхування корпоративних клієнтів, Сектор по роботі зі страховими посередниками, 
Сектор прямих продажів, Обліково-аналітичний сектор, Відділ ДМС, Відділ 
неопераційної підтримки, Відділ мережевих продажів, Сектор підтримки мережевих, 
Відділ діловодства. 
 В складі організаційної структури наявна посада ревізора, яку займає особа, 
призначена засіданням Загальних зборів Товариства. 
 З метою створення оптимальних умов для надання страхових послуг та високого 
рівня обслуговування клієнтів в регіонах України станом на 31.12.2019року 
зареєстровано 32 представництва.Крім того, надання послуг з укладання договорів 
страхування та врегулювання страхових випадків здійснюється широкою мережею 
страхових агентів, контроль за діяльністю яких організований Головним офісом 
Товариства. 
У зв'язку зі спадом попиту на страхові продукти в регіоні (районі) Головою 
Правління ПрАТ "СК "ВУСО" (Наказ про призначення No119/1 від 11.04.2018) було 
прийняте рішення про закриття (припинення) з 28.02.2019 Представництва ПрАТ "СК 
"ВУСО" в Луганській області, місцезнаходження: 93100, Луганська обл., місто 
Лисичанськ, ВУЛИЦЯ 279-Ї ДИВІЗІЇ, будинок 9та виконувало функції: сприяння 
організації і здійсненню статутної діяльності, а також представництва інтересів 
ПрАТ "СК "ВУСО" в місті Лисичанську та Луганській області, пов'язаних з укладанням 
та виконанням договорів страхування. 
Детальнiше про Представництва можна дiзнатись з Примiток до фiн.звiтностi, якi 
наводяться нижче у ДАНОМУ звiтi. 
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу Товариства не вiдбувалось. 
 
 
 
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Облiкова чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2019 року складає 390 
працiвників, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2019 роцi -  336 
осiб, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за 
сумісництвом-4, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого 
часу-28. 
 Фонд оплати працi - 24559 тис. грн. Вiдносно попереднього року вiдбулося 
збiльшення розмiру фонду оплати працi на  7675 тис.грн. за рахунок збiльшення 
штату працівників, та підвищення рiвня заробiтної плати. . Основною метою кадрової 
полiтики є своєчасне забезпечення оптимального балансу процесiв комплектування, 
збереження персоналу, його розвитку вiдповiдно до потреб товариства. Цiлi кадрової 
полiтики товариства: своєчасне забезпечення Товариства персоналом необхiдної 
якостi у необхiднiй чисельностi; забезпечення умов реалiзацiї прав i обов'язкiв 
працiвникiв, що передбаченi трудовим законодавством; рацiональне використання 
кадрового потенцiалу. Працiвники Товариства постiйно вдосконалюють свої навички та 
знання, шляхом вiдвiдування рiзних курсiв та семiнарiв. Так, СК "ВУСО" і Бізнес 
школа МІМ уклали договор на навчання фахівців страхової компанії за  програмами: 
"Управління бізнес-процесами", "Маркетинг", "Управління фінансами". Основні цілі 
такого навчання-отримання актуальних знань із логіки розвитку сучасних бізнес-
процесів,оволодіння сучасними технологіями бізнес-адміністрування та командної 



роботи. Працевлаштування та підвищення кар'єрними сходами здійснюється виключно на 
підставі професійних якостей кандидатів, досвіду та відповідності функціональним 
обов'язкам незалежно від походження, соціального і майнового стану, національної 
приналежності, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, членства в 
об'єднанні громадян, місця проживання тощо. Всі працівники мають рівні права 
доступу та використання здобутків Компанії: внутрішній корпоративний сайт, 
напрацювання колег, шаблони документів 
    
 
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
ПрАТ "СК "ВУСО" входить у склад наступних професійних об'єднань:  
- Моторного (транспортного) страхового бюро України; 
- Української федерації убезпечення; 
- Ядерного страхового пулу України; 
- Торгово-промислової палати України. 
 
 
Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб Емiтент не отримував. 
 
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Товариство використовувало одну й ту ж облiкову полiтику у своїй звiтностi у всiх 
перiодах, представлених у фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ. Облiкова полiтика 
вiдповiдає всiм МСФЗ, що вступили в силу на кiнець звiтного перiоду, за який 
пiдготовлена фiнансова звiтнiсть згiдно з МСФЗ. Товариство застосовує вимоги МСФЗ 
8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки" щодо змiн облiкової 
полiтики в разi їх наявностi. Принципом облікової полiтики є послiдовнiсть в 
облiку, правдивiсть та незмiннiсть на протязi 2019 року правил i принципiв, якi 
використовуються для вiдображення в облiку господарських операцiй, а також 
припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства. Послiдовнiсть облiкової 
полiтики передбачає постiйне (iз року в рiк) застосування прийнятої стабiльної 
облiкової полiтики. З 01.01.2019 р. став обов'язковим до застосування МСФЗ 16 
"Оренда". Облiкова полiтика на пiдприємствi здiйснюється згiдно чинного 
законодавства України з питань бухгалтерського та податкового облiку. Метод 
нарахування амортизацiї - прямолiнiйний. Метод оцiнки вибуття запасiв – ФIФО. 
Фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за справедливою вартiстю , якщо немає можливостi 
визначити справедливу вартiсть їх вартiсть облiковується за собiвартiстю. 
Детальнiше про це можна дiзнатись з Примiток до фiн.звiтностi, якi наводяться 
нижче у цьому звiтi. 
 
 
 
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 



зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Предметом дiяльностi Компанiї є страхування, перестрахування i фiнансова 
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв i їх 
управлiнням. Компанiя здiйснює повний спектр страхових послуг i пропонує широкий 
вибiр програм страхування для фiзичних та юридичних осiб. ПрАТ СК "ВУСО" укладає 
договори страхування на підставі 50 лiцензiй на обовязкові та добровільні види 
страхування. Усi види страхування здiйснюванi у звiтному перiодi, прибутковi. 
Страхова компанiя ''ВУСО' чiтко виконує свої обов'язки за договорами страхування 
та перестрахування, своєчасно здiйснює розрахунки зi страхувальниками та 
перестрахувальниками.   
Протягом 2019 року збори страхових премій за договорами страхування розподілилися 
наступним чином: добровільне страхування наземного транспорту 24,11%, обов'язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів 15,54%; добровільне страхування подорожуючих за кордон 16,92%; добровільне 
медичне страхування 6,11%; решта у менших обсягах. 
   За результатами роботи у 2019 році Товариство збільшило обсяги продажів 
страхових продуктів на 40,8% до 1.021 млрд. грн., що на 296,1 млн. більше, ніж за 
аналогічний період 2018 року.  
   Обсяг страхових виплат у 2019 році на 49,23% перевищує аналогічний показник 
2018 року і складає 294,653 млн. грн. 
   Товариство орієнтується на роботу з фізичними особами, у 2019 році показники 
діяльності премій/ виплат за цим показником склали: 
Фізичні особи: премії-614 554 тис.грн, виплати-247 077 тис.грн. 
 Юридичні особи: премії-293 034тис.грн, виплати-42 325тис.грн. 
   У 2019 році близько 50% договорів страхування укладено он-лайн через власний 
веб-сайт та ресурси партнерів. Розвиток інтернет продажів залишається пріоритетом 
у стратегій розвитку. 
Товариство надає послуги страхування та перестрахування на внутрiшньому ринку 
України фiзичним та юридичним особам, тому частка експорту в загальному обсязi 
продажiв вiдсутня. Значного впливу зовнішніх факторів на діяльність Товариство 
протягом 2019 року не спостерігалося. Залежності від сезонних змін немає Основнi 
ринки збуту та основнi клiєнти знаходяться на територiї України. Канали збуту й 
методи продажу, якi використовує емiтент, - прямий (офiсний) та за допомогою 
страхових посередникiв.  Клієнтами Товариства протягом багатьох років є COMFI, 
Тікетс.ua, Бориспільський аеропорт, Київстар, Укрпошта, PHILIPS, ТОВ 
"Електроконтакт Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехівський  
цукор", Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина". 
Основними конкурентами на ринку є iншi страховi компанiї, якi надають послуги на 
ринку в сегментi тих видiв страхування, якi надаються Товариством. Iнформацiя про 
джерела сировини, їх доступнiсть та динамiку цiн не наведено у зв'язку з тим, що 
дiяльностi Товариства не пов'язана з виробництвом, сировина не використовується.   
   Що до перспективних  планів розвитку емітента: Продовжує активно розвиватися 
співробітництво із банками у напрямку страхування заставного майна. Товариство 
співпрацює з Укргазбанк, Укрексімбанк,  ПРАВЕКС-БАНК, OTP Bank, Кредо Банк, 
Глобус. Товариство продовжує розвивати напрямок туристичного страхування, в тому 
числі завдяки широкій мережі каналів продажів (туроператори, страхові посередники, 
он-лайн продажі). Прийняття низки нормативних документів із впровадження 
електронного документообігу надало підстави для виходу на новий рівень в сегменті 
он-лайн продажів. Веб-сайт Компаній модернізований в онлайн-магазин. Незабаром - 
створення власного онлайн кабінету клієнта. 
Для задоволення попиту та налагодження нових каналів продажів Компанія постійно 
розробляє та впроваджує інноваційні страхові продукти. 
   До основних факторiв ризику, що впливали на дiяльнiсть Товариства протягом 
звiтного року, можна вiднести: економiчна ситуацiя у державi та економiчне 
положення на страховому ринку, мiжнароднi подiї, форс-мажорнi обставини, дiї 
конкурентiв та ризики валютних коливань; але протягом звітного року вказані ризики 
не мали значного впливу на діяльність Товариства. Управління страховими ризиками в 
Товаристві ґрунтується на системному використанні послідовних та взаємопов'язаних 



методів андерайтингу, перестрахування, формування страхових резервів, комплексне 
та системне використання яких утворюють загальну ефективну систему ризик-
менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-економічної стійкості та 
рентабельності діяльності Товариства та його конкурентоспроможності на ринку в 
поточному і довготерміновому періодах 
 
 
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останнi п'ять рокiв Товариство здiйснювало значну кiлькiсть придбань основних 
засобiв, що обумовлено, зокрема, значними темпами розвитку представницької мережи, 
вiдкриттям нових офiсiв, створенням нових робочiх мiсць та iн.; з них у 2019 році 
надійшло: земельні ділянки - на суму 42371 тис.грн., транспортних засобiв на суму 
- 2803 тис. грн., меблiв, офiсної техніки,машин, обладнань та iнш. на загальну 
суму - 1667 тис. грн. 
Купівлі - продажу активів протягом 2019 року в обсязі, що перевищує встановлений у 
Статуті,не було.  
Будь-якi значнi iнвестицiї чи придбання, пов'язанi з господарською дiяльнiстю 
товариства, на дату подання звiту не плануються. 
 
 
 
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основними засобами ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" є: земельнi дiлянки, машини та 
обладнання, будинки та споруди,транспортні засоби. Надходження основних засобів 
протягом звітного року відбулося шляхом як придбання нових об'єктів основних 
засобів, так і модернізації існуючих. Переоцінок протягом звітного пероду не 
проводилось. Вiдчудження основних засобiв не вiдбувалося. Виробничi потужностi 
вiдсутнi. Спосiб утримання активiв здiйснюються у вiдповiдностi з технiчними 
параметрами по технiчних паспортах. Мiсцезнаходження основних засобiв земельнi 
дiлянки - Київська область, машини та обладнання - за мiсцезнаходженням 
Товариства. В господарськiй дiяльностi Страхової компанiї протягом 2019 р. 
використовувались орендованi примiщення та автотранспорт. Орендна плата 
сплачується вiдповiдно до укладених договорiв та вiдноситься на витрати 
вiдповiдного перiоду. Обмежень на використання основних засобiв немає, у 
податковiй заставi основнi засоби не знаходяться. Екологічні питання, що можуть 
позначитися на використанні активів відсутні, Планів на капітальне будівництво, 
розширення та удосконалення основних засобів у товариства немає. 
  Термiн та умови користування основними засобами (за основними групами) визначенi 
облiковою полiтикою Емiтента з урахуванням вимог "Податкового Кодексу України" вiд 
02.12.2010, № 2755-VI (зi змiнами та доповненнями). Залишкова вартiсть основних 
засобiв товариства станом на 31.12.2019 р. дорiвнює 67485 тис. грн. (первiсна 
вартiсть - 84801 тис. грн., знос основних засобiв - 17316 тис. грн.). Ступень 
зносу основних засобів на дату балансу складає 20%. Всi основнi засоби 
використовуються у повному обсязi. Детальнiше ця інформація розкрита в Примiтках 
до фiн.звiтностi, якi наводяться нижче у цьому звiтi.  
 
 
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Полiтична та економiчна ситуацiя, яка склалася в Українi, змiни чинного 
законодавства, в тому числi, що регулює ринок фiнансових послуг, мають 
безпосереднiй вплив на дiяльнiсть Товариства.   
Керiвництво  Товариства протягом року вживало всiх  необхiдних заходiв для 
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Товариства; але передбачити всi 



тенденцiї, якi можуть впливати на  ії  діяльність у зв'язку з соціально-
полiтичними та економічними  подiями в країнi неможливо, а також те, який вплив 
вони можуть мати на майбутнiй  фiнансовий стан Компанії. 
Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 
непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на діяльність Товариства.   
 Невизначеність політичних, юридичних, податкових та нормативно-законодавчих умов 
функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може значною 
мірою вплинути на можливість Товариства успішно здійснювати виробничу діяльність. 
Керівництво Товариства провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та 
класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов'язань, однак 
Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище. 
 
 
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Оскiльки Емiтент є фiнансовою установою,  фiнансування та здiйснення страхової 
дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок грошових фондiв, що формуються шляхом 
сплати громадянами та юридичними особами страхових платежiв (страхових внескiв, 
страхових премiй) та за рахунок доходiв вiд розмiщення коштiв цих фондiв. Також 
фiнансування дiяльностi Емiтента здiйснюється за рахунок власних обiгових коштiв. 
Робочий капiтал для поточних потреб Товариства сформовано в достатньому обсязі. 
 У поточному роцi Емiтент не здiйснював залучення кредитiв та iнших позик. 
Робочий капiтал для поточних потреб Товариства сформовано в достатньому обсязі. 
У своїй діяльності Товариство завжди керується правилами забезпечення значного 
запасу стійкості та платоспроможності, станом на 31.12.2019р. ліквідні активи 
перевищують рівень, необхідний для підтвердження технічних резервів.  
За 2019 рік технічні резерви становлять 351368 тис. грн., ліквідні активи, які 
можуть враховуватись у підтвердженні технічних резервів ( у тому числі грошові 
кошти на поточних та депозитних рахунках - 304063 тис. грн., частка перестраховика 
- 46722   тис. грн.,  нерухомість та лістингові цінні папери - 56961 тис.грн.) - 
407775 тис. грн.  
Загалом активи компанії станом на 31.12.2019 р. становлять 636770 тис. грн.  
Компанія має повне покриття активами технічних резервів. 
 
 
 
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Станом на 31.12.2019 року Компанiя не має укладених, але не виконаних договорiв. 
 
 
 
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
У 2019 році Товариство досягнуло високого рівня збалансованості страхового 
портфеля, залучило до співпраці вагових партнерів та висококваліфікованих 
фахівців. В сукупності із високим рівнем платоспроможності, ліквідності активів, 
постійною підтримкою акціонерів це дає змогу позитивно оцінювати перспективи 
розвитку.  
Основними стратегічними завданнями Товариства на наступні 3 роки визначено: 
1) Збереження динаміки збільшення надходження страхових платежів на рівні 25 % 
щорічно; 
2) Розвиток добровільного медичного страхування до прогнозного рівня збільшення 
страхового портфелю втричі станом на 31.12.2021р.; 
3) Збереження високого рівня обслуговування клієнтів, збільшення кількості 
постійних клієнтів та частки офісних і онлайн продажів до 20 %. 
4) Прибутковість діяльності Товариства в цілому. 
 Серед зовнішніх факторів, які можуть вплинути на реалізацію стратегічних 
планів, залишаються політична нестабільність, валютні коливання та постійні зміни 
законодавства. Потенційний вплив оцінюється наразі як незначний. 
 
 



Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
З метою всебічної та неупередженої оцінки Товариство щорічно при залученні 
сторонніх професійних компаній проводить оцінку рівня задоволеності споживачів, 
які підтверджують високі показники якості обслуговування. 
 За даними МТСБУ рівень обслуговування клієнтів за всіма показниками - 
високий.  
 У незалежному рейтингу "Страхові компанії" за версією журналу БАНКИРЪ ПрАТ 
СК "ВУСО" неодноразово визнавалася "Компанію із високим рівнем страхового 
обслуговування". 
 Прийняття низки нормативних документів із впровадження електронного 
документообігу, в тому числі Розпорядження Нацкомфінпослуг №3631 від 31.08.2017р., 
яким впроваджено електрону форму полісу обов'язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, надало підстави 
для виходу на новий рівень в сегменті он-лайн продажів. Веб-сайт Компаній 
модернізований в онлайн-магазин. 
За результатами роботи в цьому напрямку у 2019 році ПрАТ "Страхова компанія VUSO" 
за версією forinsurer увійшла в трійку страховиків по кількості укладених в 
електронному вигляді полісів обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
 Незабаром - створення власного онлайн кабінету клієнта. 
 Для задоволення попиту та налагодження нових каналів продажів Компанія 
постійно розробляє та впроваджує інноваційні страхові продукти. 
 
 
 
Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 
Статутний капiтал Товариства сформовано вiдповiдно до статуту у сумi 60 000 000,00 
грн. i станом на 31.12.2019р. є повнiстю сплаченим. 
   Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду 
складає 198420 тис. грн. 
      За 2019 рік технічні резерви становлять 351368 тис. грн., ліквідні активи, 
які можуть враховуватись у підтвердженні технічних резервів ( у тому числі грошові 
кошти на поточних та депозитних рахунках - 304063 тис. грн., частка перестраховика 
- 46722   тис. грн.,  нерухомість та лістингові цінні папери - 56961 тис.грн.) - 
407775 тис. грн.  
   Загалом активи компанії станом на 31.12.2019 р. становлять 636770 тис. грн. 
VUSO входить до ТОП-10 страхових компаній з автострахування та посідає третє місце 
в рейтингу Insuranse Top із туристичного страхування. 
 
17 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА "Стандарт-Рейтинг" прийняв рішення про 
присвоєння кредитного рейтингу / рейтингу фінансової стійкості (надійності) 
страховика ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" (ЄДРПОУ 
31650052) за національною шкалою на рівні uaАА. Страховик з рейтингом uaАА 
характеризується дуже високою фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими 
страховиками. Видане свідоцтво SR-02-21/2019 дійсне до 17 грудня 2020 року. 
Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство керувалося наступними 
висновками: 
1. ПрАТ СК "ВУСО" відноситься до категорії великих страховиків. Компанія впевнено 
та суттєво збільшує масштаби діяльності, демонструючи різке нарощення обсягів 
валового бізнесу, показує здатність генерувати значні обсяги прибутку та має 
певний запас міцності завдяки хорошому запасу ліквідності. 
2. Враховуючи, що найбільший за обсягом валових премій вид страхування займає 
27,87% у структурі премій Страховика, а також той факт, що Компанія має широкий 
спектр видів страхування (згідно зі звітністю за 9 місяців 2019 року СК "ВУСО" 
отримувала премії від 23-х видів добровільного та обов'язкового страхування), то 
РА "Стандарт-Рейтинг" характеризує рівень диверсифікації СК "ВУСО" за видами 
страхування як високий. 
3. Станом на початок четвертого кварталу 2019 року на поточних та депозитних 
рахунках Компанії знаходилось 274,142 млн. грн. Підпроцентні активи покривали 
138,45% виплат Страховика за дев'ять місяців 2019 року і 69,48% його зобов'язань. 
Більшість підпроцентних активів Компанії були зосереджені в банківських депозитах. 
Таким чином, сприймаючи інформацію щодо ліквідності СК "ВУСО" слід враховувати, що 



підпроцентні активи (банківські депозити та грошові кошти на рахунках Компанії) 
більш як на 100% покривали обсяг виплат Страховика. 
4. На 01.10.2019 р. співвідношення між власним капіталом і зобов'язаннями в СК 
"ВУСО" становило 47,67%, що свідчить про достатню забезпеченість Компанії власним 
капіталом. Враховуючи той факт, що ключовими акціонерами ТОВ "ВУСО" є фізичні 
особи, традиційно рівень зовнішньої підтримки від акціонерів Товариства Агентством 
ідентифікується як невизначений. 
5. На момент підготовки Звіту про рейтингове дослідження Компанія не мала судових 
спорів з контрагентами, податковими органами та регуляторами фінансового ринку, 
які могли б суттєво вплинути на її платоспроможність. На момент присвоєння 
рейтингу Страховик не мав податкового боргу. 
 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 
Загальні збори Вищій орган управління Товариства Акціонери 

Наглядова рада Голова Наглядової ради,члени Наглядової ради 

Голова наглядової ради-Назарчук Михайло Ігорович 
Член Наглядової ради-Шуба Олексiй Дмитрович 

Член Наглядової ради-Лисечко Павло Анатолійович 
  
 

Правління Голова Правління, Заступники Голови Правління 

Голова Правління-Артюхов Андрiй Вікторович 
Заступник Голови Правління з продажів-Кабанець Ольга Юрiївна  

Заступник Голови Правлiння з розвитку- Гончарук Ярослав Іванович 
Заступник Голови Правлiння з операцiйної діяльності- Пластомак Марина 

Володимирiвна 
 
 

Ревізор -- Ревізор-Шуба Максим Алексеевич 
 

 



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 

Артюхов Андрiй Вiкторович 

3) Рік народження 1980 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 18 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "СК "ВУСО" 
31650052 
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

11.04.2018 безстроково 

8) Опис    Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 10.04.2018 року), з 11.04.2018 сроком на 
один рік,та рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 08.04.2019 року), з 08.04.2019 
безстроково призначено на посаду Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" Артюхова Андрiя Вiкторовича. 
Артюхов Андрiй Вiкторович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє 
часткою у статутному капiталi Товариства 0,034933%, розмiр пакета акцiй 2096 шт. Загальний стаж роботи 
18рокiв. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Заступник Голови правлiння з продажiв, 
Виконуючий обов'язки Голови Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО". Посадова особа не має непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини.Винагорода отримана посадовою особою згiдно штатного 
розкладу. 
 
1) Посада Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Комарницька Оксана Володимирiвна 

3) Рік народження 1969 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 28 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПАТ "Європейський промисловий банк" 
д/н 
Головний бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

23.02.2018 безстроково. 

8) Опис    Наказом по особовому 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(посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних), 
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.За звітний період змін 
на посаді не відбувалось. 
 . 
 
 
1) Посада Заступник Голови Правлiння з продажів 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Кабанець Ольга Юрiївна 

3) Рік народження 1981 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 14 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "СК "ВУСО" 
31650052 
Директор департаменту з регiонального розвитку 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

11.04.2018 безстроково 

8) Опис    Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 10.04.2018 року), з 11.04.2018 строком на 
один рiк, та рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 08.04.2019 року), з 08.04.2019 
безстроково, призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з продажiв ПрАТ "СК "ВУСО" Кабанець 
Ольгу Юрiївну, шляхом її переведення з посади директора департаменту з регiонального розвитку, яку вона 
обiймала з 01.08.2014 року. Кабанець Ольга Юрiївна (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: Начальник вiддiлу по роботi з банками та автосалонами, Директор 



представництва у м.Донецьк, Директор департаменту з регiонального розвитку ПрАТ "СК "ВУСО". 
Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
 
 
1) Посада Заступника Голови Правління з розвитку 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Гончарук Ярослав Iванович 

3) Рік народження 1982 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 16 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "СК "ВУСО" 
31650052 
Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

01.07.2019 безстроково 

8) Опис    З метою створення оптимальних умов для подальшого розвитку, рiшенням Наглядової ради 
Товариства (протокол № 13 вiд 01.07.2019 року) введено посаду Заступника Голови Правлiння з розвитку та 
з 01.07.2019 безстроково Гончарука Ярослава Iвановича переведено з посади Заступника Голови Правлiння 
з операцiйної дiяльностi, яку особа обiймала з 11.04.2018, на посаду Заступника Голови Правлiння з 
розвитку ПрАТ "СК "ВУСО". Гончарук Ярослав Iванович (посадова особа не надала згоди на розкриття 
своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посади, якi обiймала особа 
протягом останнiх 5 рокiв: Керiвник проекту мережевих продажiв ПрАТ "СК "ВУСО", Заступник Голови 
Правлiння з операцiйної дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО". Посадова особа не має непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини.  
 
 
 
1) Посада Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Пластомак Марина Володимирiвна 

3) Рік народження 1973 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 28 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Директора Департаменту банківського страхування 
31650052 
ПрАТ "СК "ВУСО" 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

01.07.2019 безстроково 

8) Опис    Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 13 вiд 01.07.2019 року), з 01.07.2019 
безстроково, обрано на посаду Заступника Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО" 
Пластомак Марину Володимирiвну. Пластомак Марина Володимирiвна (посадова особа не надала згоди на 
розкриття своїх паспортних даних) часткою в статутному капiталi Товариства не володiє. Посада, яку 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: Директора Департаменту банківського страхування ПрАТ "СК 
"ВУСО". Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.  
 
 
1) Посада Голова Наглядової Ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Назарчук Михайло Iгорович 

3) Рік народження 1965 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 30 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "Фондова бiржа "IННЕКС" 
д/н 
Член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку, Радник Голови Бiржової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

10.04.2018 3 роки 

8) Опис    Рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 
07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ВУСО" Назарчука Михайла 
Iгоровича, рiшенням Наглядової ради (протокол №5 вiд 10.04.2018 року) з 10.04.2018 року Назарчука 
Михайла Iгоровича обрано Головою Наглядової ради. Назарчук Михайло Iгорович (посадова особа не 
надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у статутному капiталi Товариства 
9,99%, розмiр пакета акцiй 599400 шт. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв:член 
Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" з 25.06.2016 р., Голова Бiржової ради Приватного акцiонерного 
товариства "Фондова бiржа "IННЕКС", член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, 
Радник Голови Бiржової ради Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа "IННЕКС" та Доцент 
Мiжрегiональної Академiї управлiння персоналом. член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 
ринку. основне місце роботи -"Міжрегіональна академія управління персоналом", посада - Доцент кафедри 
фінансів, банківської та страхової справи.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та 



посадовi злочини.Контракт не укладався,винагороду отримував як штатний працівник сумісник. За звітний 
період змін на посаді не відбувалось.  
 
 
1) Посада член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Лисечко Павло Анатолiйович 

3) Рік народження 1976 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 22 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ПрАТ "ФБ "Iннекс" 
д/н 
фахiвець департаменту бiржових операцiй 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

07.04.2018 3 роки 

8) Опис    Рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 
07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ВУСО" Лисечка Павла 
Анатолiйовича. Лисечко Павло Анатолiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 
паспортних даних) володiє часткою у статутному капiталi Товариства 0,000066%, розмiр пакета акцiй 4 шт. 
Посади, якi обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: генеральний директор ТБ "Iннекс", фахiвець 
департаменту бiржових операцiй ПрАТ "ФБ "Iннекс". Основне місце роботи - "Товарна біржа "Іннекс", 
посада - Директор.Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.. 
Контракт не укладвся, винагороду в натуральній та грошовій формі не отримував. 
 
1) Посада член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Шуба Олексiй Дмитрович 

3) Рік народження 1970 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 25 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Донконсалтаудит" 
33913531 
директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

07.04.2018 3 роки 

8) Опис    Рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 
07.04.2018 року строком на 3 роки обрано Членом Наглядової ради ПрАТ "СК "ВУСО" Шубу Олексiя 
Дмитровича. Шуба Олексiй Дмитрович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних 
даних) володiє часткою у статутному капiталi Товариства 9,99%, розмiр пакета акцiй 599400шт. Посади, якi 
обiймала особа протягом останнiх 5 рокiв: директор ТОВ "Донконсалтаудит", фiзична особа-
пiдприємець.Основне місце роботи ТОВ "Донконсалтаудит", посада аудитор. Посадова особа не має 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
Контракт не укладався, винагороду отимував як штатний працівник сумісник. За звітний період змін на 
посаді не відбувалось. 
 
 
 
 
 
1) Посада Ревізор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Шуба Максим Олексiйович 

3) Рік народження 1992 
4) Освіта вища 
5) Стаж роботи (років) 6 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

ТОВ "Ш та Ш" 
д/н 
директор 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

17.04.2019 3 роки 

8) Опис    Рiшенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з17.04.2018 
року строком на 3 роки обрано Ревiзора ПрАТ "СК "ВУСО" Шубу Максима Олексiйовича. Шуба Максим 
Олексiйович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних) володiє часткою у 
статутному капiталi Товариства 9,34%, розмiр пакета акцiй 560400шт. Посади, якi обiймала особа протягом 
останнiх 5 рокiв: менеджер з поставок ТОВ "С.Т.О.-ЛТД", продавець продовольчих товарiв ООО 
"Виномания" (Росiйська Федерацiя), менеджер ПАТ КБ "Приватбанк", директор ТОВ "Ш та Ш".Основне 
місце роботи ТОВ "Ш та Ш" , посада - Генеральний директор. Посадова особа не має непогашеної судимостi 
за корисливi та посадовi злочини.Контракт не укладвся, винагороду в натуральній та грошовій формі не 
отримував. 
 



 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Артюхов Андрiй Вiкторович 2096 0.03493333333 2096 0 

Головний бухгалтер Комарницька Оксана Володимирiвна 0 0 0 0 

Заступник Голови Правлiння з 
продажів Кабанець Ольга Юрiївна 0 0 0 0 

Заступника Голови Правління з 
розвитку Гончарук Ярослав Iванович 0 0 0 0 

Голова Наглядової Ради Назарчук Михайло Iгорович 599400 9.99 599400 0 

член Наглядової Ради Шуба Олексiй Дмитрович 599400 9.99 599400 0 

член Наглядової Ради Лисечко Павло Анатолiйович 4 0.00006666667 4 0 

Ревізор Шуба Максим Олексiйович 560400 9.34 560400 0 

Заступник Голови Правлiння з 
операцiйної дiяльностi Пластомак Марина Володимирiвна 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

засновника та/або 
учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Акцiонерне товариство "Закритий 
Недиверсифiкований Венчурний Корпоративний Фонд 

"Альтитуда" 
43157408 03022   м.Київ Васильківська, 30   9.990000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Назарчук Михайло Iгорович   9.990000000000 

Шуба Олексiй Дмитрович   9.990000000000 

Самойлов Iгор Валентинович   9.990000000000 

Кваскова Марина Миколаївна   9.990000000000 

Мовмига Ганна Михайлiвна   9.990000000000 

Бiлоус Максим Миколайович   8.330000000000 

Гусак Свiтлана Володимирiвна   8.330000000000 

Гусак Євген Валентинович   8.330000000000 

Шуба Максим Олексiйович   9.340000000000 

акцiонери, частка яких складає менше 5%   5.730000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

У 2019 році Товариство досягнуло високого рівня збалансованості страхового портфеля, залучило до співпраці 
вагових партнерів та висококваліфікованих фахівців. В сукупності із високим рівнем платоспроможності, 
ліквідності активів, постійною підтримкою акціонерів це дає змогу позитивно оцінювати перспективи розвитку. В 
перспективi Товариство планує продовжувати здiйснювати тi ж види дiяльностi, що i в звiтному роцi  
Основними стратегічними завданнями Товариства на наступні 2 роки визначено: 
1) Збереження динаміки збільшення надходження страхових платежів на рівні 25 % щорічно; 
2) Розвиток добровільного медичного страхування до прогнозного рівня збільшення страхового портфелю 
втричі станом на 31.12.2021р.; 
3) Збереження високого рівня обслуговування клієнтів, збільшення кількості постійних клієнтів та частки 
офісних і онлайн продажів до 20 %. 
4) Прибутковість діяльності Товариства в цілому. 
 Серед зовнішніх факторів, які можуть вплинути на реалізацію стратегічних планів, залишаються політична 
нестабільність, валютні коливання та постійні зміни законодавства. Потенційний вплив оцінюється наразі як 
незначний. 
 



 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Дата державної реєстрації Товариства: 24.09.2001р. Товариство зареєстроване за основним видом діяльності, 
передбаченої кодом КВЕД 65.12. Інші види страхування, крім страхування життя. Зазначене  підтверджує більше 
ніж 18-річний досвід діяльності у галузі страхування. 
 Статутом Товариства визначено мету дiяльностi Товариства: одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв 
Товариства в результатi здiснення 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. 
 Головний офіс Товариства, з якого виконується щоденне керівництво діяльністю страховика, знаходиться 
за адресою: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, 31.  
 З метою створення оптимальних умов для надання страхових послуг та високого рівня обслуговування 
клієнтів в регіонах України зареєстровано 32 представництва Товариства (зокрема, у містах Київ, Краматорськ, 
Харків, Дніпро, Полтава, Кривий Ріг, Суми, Одеса, Миколаїв, Львів,  Вінниця, Тернопіль, Запоріжжя, Херсон, 
Хмельницький, Івано-Франківськ, Біла Церква, Кременчук, Кропівницький та інш.). Крім того, надання послуг з 
укладання договорів страхування та врегулювання страхових випадків здійснюється широкою мережею страхових 
агентів, контроль за діяльністю яких організований Головним офісом Товариства. 
 ПрАТ СК "ВУСО" укладає договори страхування на підставі 50 діючих безстрокових ліцензій  
  Товариство входить до ТОП-10 страхових компаній з авто страхування, в п'ятірку в рейтингу Insuranse TOP із 
туристичного страхування та в десятку із добровільного медичного страхування. 
  Кілька років поспіль Товариство входить в ТОП страховиків за якістю та ціною запропонованої страхової послуги 
https://forinsurer.com/rating 
Розподіл "страхового портфелю" виглядає наступним чином: 
Добровільне страхування наземного транспорту 24,11% 
Обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 15,54% 
Добровільне страхування подорожуючих за кордон 16,92% 
Добровільне медичне страхування 6,11% 
Страхування нерухомості 3,4% 
Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  0,88% 
Добровільне страхування від нещасних випадків  1,70% 
Добровільне страхування вантажів та багажу  0,25% 
Інші страхові продукти 31,09%  
Клієнтами Товариства протягом багатьох років є COMFI, Тікетс.ua, Бориспільський аеропорт, Київстар, Укрпошта, 
PHILIPS, ТОВ "Електроконтакт Україна", Товариство з обмеженою відповідальністю "Радехівський  цукор", 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочна компанія "Галичина". 
 ПрАТ "СК "ВУСО" входить у склад наступних професійних об'єднань:  
- Моторного (транспортного) страхового бюро України; 
- Української федерації убезпечення; 
- Ядерного страхового пулу України; 
- Торгово-промислової палати України. 
За результатами роботи у 2019 році Товариство збільшило обсяги продажів страхових продуктів на 40,8% до 1.021 
млрд. грн., що на 296,1 млн. більше, ніж за аналогічний період 2018 року.  
 Обсяг страхових виплат у 2019 році на 49,23% перевищує аналогічний показник 2018 року і складає 
294,653 млн. грн. 
           З 2012 року головним в стратегії Товариства є турбота про високий рівень задоволеності споживача 
страхової послуги рівнем обслуговування. Наслідками налагодження внутрішніх бізнес-процесів стало оперативне 
врегулювання заявлених страхових випадків за добровільним страхуванням наземного транспорту (більше 80 % 
клієнтів отримують страхову виплату в строк до 7 днів). Кількість постійних клієнтів зростає з року в рік і в 2019 
році повторно укладені договори страхування складають більше 15 % від їх загальної кількості 
                Крім того, пріорітетним напрямком залишається укладання договорів страхования в електронній формі і 
обслуговування клієнтів з використанням високотехнологічних бізнес-процесів (чат-ботів, месенджерів, Skype). 
Незабаром - створення власного онлайн кабінету клієнта. В 2019 році Товариство увійшло в трійку страховиків по 
кількості укладених в електронному вигляді полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів. 
 Продовжує активно розвиватися співробітництво із банками у напрямку страхування заставного майна. З 
2018 року страхування складає близько 10% всіх автомобілів проданих в кредит, налагоджено роботу з 
найбільшими системоутворюючими банками АТ Ощадбанк та АТ Приватбанк (обсяги продажів за результатами 
співпраці більше 10 млн. грн. по кожному за рік), показник витримано на тому ж рівні у 2019 році. Також, 
Товариство співпрацює з Укргазбанк, Укрексімбанк,  ПРАВЕКС-БАНК, OTP Bank, Кредо Банк, Глобус. 
 У 2019 році Товариство продовжує розвивати напрямок туристичного страхування, в тому числі завдяки 
широкій мережі каналів продажів (туроператори, страхові посередники, он-лайн продажі) доля туристичного 
страхування в портфелі Товариства складає 15,38%, зібрано страхових премій 158,8 млн. грн., що на 34,39% більше 
ніж у 2018 році. Рівень виплат склав 13,86%.  
 В 2019 році Товариство веде співпрацю з лідерами паливних операторів України (WOG, Socar, БРСМ, 
КЛО) з продажем страхових продуктів більше ніж на 15 млн. грн. та мережею супермаркетів електроніки Comfy з 



обсягами продажів страхових продуктів більше 20 млн. грн. Саме вони додатково створили більше ніж 700 центрів 
продажу страхових продуктів VUSO. В партнерстві із цими компаніями розпочали продаж Електронних полісів. 
Разом із 12 салонами з продажу автомобілів було створено сервіс із продажів полісів і корпоративного страхування 
автопарків. Серед них Група компаній АІС, автохолдинг "Богдан", NIKA, МАZDА, Фольцваген, Еврокар, Сузуки. 
Для задоволення попиту та налагодження нових каналів продажів Компанія постійно розробляє та впроваджує 
інноваційні страхові продукти. 
 
 



 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство, протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів, які б впливали на оцінку активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента.  
 
 



 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариством затверджено Положення про Систему управляння ризиками, обрано відповідального працівника за 
управління ризиками. Система є інструментом, що допомагає ефективно управляти бізнесом Товариства, виявляти 
нові можливості для прибуткового бізнесу, забезпечувати більш стабільний та прогнозований перебіг подій.  
Процедура управління ризиками включає ряд етапів, серед яких: розподіл напрямків діяльності та керівників, 
відповідальних за ризик; виявлення потенційних ризиків на кожному напрямку, розробка плану мінімізації 
ризиків; періодичний моніторинг діяльності Товаристві та оцінка потенційних ризиків, переоцінка існцуючих; 
щоденний моніторинг основних інформаційних ресурсів, інше. 
Управлiння фінансовими 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. Детальніша інформація щодо управління фінансовими ризиками 
розкрита в Примітках до фінансової звітності, доданих до цього звіту(п.19) 
 



 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах економiчного розвитку країни, з урахуванням 
характеру державного регулювання фiнансової дiяльностi пiдприємства, темпiв iнфляцiї в країнi, рiвня конкуренцiї 
в окремих сегментах ринку, в достатнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв. 
Протягом звітного періоду значного впливу зовнішніх факторів на діяльність Товариства не спостерігалося, а 
наявний вплив був загальний для ринку страхових послуг України в цілому та пов'язаний із темпами зростання 
інфляції та валютними коливаннями, змінами у податковому та страховому законодавстві, низькою купівельною 
спроможністю населення, зниженням ефективності розміщення вільних коштів внаслідок падіння депозитних 
ставок, економічними втратами внаслідок припинення відносин із неконтрольованими територіями Донецької та 
Луганської областей, території Кримського півострову, та територіями проведення операції об'єднаних сил. 
 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Рішенням Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2014 від 25.04.2014р.) затверджено Кодекс корпоративного 
управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО", який  містить принципи, викладені 
на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів з урахуванням національних особливостей і досвіду 
Товариства щодо якісного та прозорого управління товариством. Страховик дотримується в своєї діяльності 
вищезазначених принципів. Протягом 2019 року відсутні факти відхилення чи недотримання принципів 
корпоративного управління. Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у 
фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або 
прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг. 
Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" розміщено 
на корпоративному порталі за посиланням: https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii.html 
 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство не застосовує у своїй діяльності кодексів корпоративного управління фондової біржі, об'єднання 
юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління 



 

Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги  

 
Товариство не має практики корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги. 
 



 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
У своїй дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО" неухильно дотримується принципiв (правил) кодексу корпоративного 
управлiння i не вiдхиляється вiд його вимог. Товариство приймає зобов;язання слiдувати у своїй дiяльностi 
принципам корпоративного управлiння. Дотримання викладених у Кодексi правил та стандартiв спрямовано на 
формування та пiдтримку позитивного iмiджу Товариства, покращення процесу управлiння ризиками, пiдвищення 
ефективностi дiяльностi Товариства та збiльшення його iнвестицiйної привабливостi. 



3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 

Вид загальних зборів Річні Позачергові 
  X 

Дата проведення 22.02.2019 
Кворум зборів 60 

Опис Протокол № 1-2019 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 
 
м. Київ              "22" лютого 2019 р. 
 
Мiсце проведення загальних зборiв: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, кiмн.1 
Час проведення загальних зборiв: 10-00 годин.  
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 18 лютого 2019 р. 
Присутнi: акцiонери згiдно з даними реєстрацiї, посадовi особи Товариства. 
Вiдкрив загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "ВУСО" Голова Наглядової Ради Назарчук Михайло 
Iгорович. Доповiв присутнiм, що позачерговi Загальнi збори акцiонерiв проводяться в порядку, 
передбаченому частиною п'ятою статтi 47 Закону України "Про акцiонернi товариства", з повiдомленням 
про скликання позачергових загальних зборiв не пiзнiше, нiж за 15 днiв до дати їх проведення, 
затвердженням порядку денного Наглядовою радою Товариства та позбавленням акцiонерiв права вносити 
пропозицiї до порядку денного даних позачергових Загальних зборiв. 
Про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв власники акцiй, вiдповiдно до перелiку 
акцiонерiв складеного станом на 22 сiчня 2019 року, були повiдомленi персонально поштовою 
кореспонденцiєю з дотриманням процедури скликання зборiв, визначеної Законом України "Про 
акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. 
Склад тимчасової лiчильної комiсiї: Винокуров Олександр Вiкторович та Карпенко Юлiя Сергiївна. 
Тимчасова лiчильна комiсiя була обрана на засiданнi Наглядової Ради Товариства, що вiдбулося 21 сiчня 
2019 року (протокол засiдання Наглядової Ради № 1-1 вiд 21 сiчня 2019 р.). 
Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю представникiв акцiонерiв вiдповiдно до зведеного облiкового 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за станом на 24 годину за 3 робочих днi до дати проведення 
загальних зборiв, а саме за станом на 18 лютого 2019 року. Реєстрацiйна комiсiя була обрана на засiданнi 
Наглядової ради товариства 21 сiчня 2019 року (рiшення оформлене протоколом № 1-1 вiд 21.01.2019 р.). 
Надали слово головi реєстрацiйної комiсiї Винокурову Олександру Вiкторовичу. 
Слухали: голову реєстрацiйної комiсiї Винокурова Олександра Вiкторовича: доповiв про результати 
реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв на позачергових загальних зборах ПрАТ "СК "ВУСО" згiдно зi 
зведеним облiковим реєстром власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "СК "ВУСО" за станом на 18 
лютого 2019 року: 
1)  Статутний капiтал ПрАТ "СК "ВУСО" становить 60 000 000,00 гривень, який подiлений на 6 000 000 
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн.  
2)  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 
зборах - 15 осiб. 
3)  Кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв станом на 18 лютого 2019 року - 6 000 000 шт.   
4)  Зареєстровано з правом голосу 6 акцiонерiв та їх представникiв, якi володiють 3 557 400 шт. акцiй, що 
складає 60,00 % вiд кiлькостi голосуючих цiнних паперiв Товариства. 
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" збори правомочнi приймати рiшення з 
усiх питань порядку денного.  
Ухвалили: вiдкрити збори. 
Член тимчасової лiчильної комiсiї Карпенко Юлiя Сергiївна роз'яснила акцiонерам, що одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах 
Товариства. Голосування проводиться за допомогою бюлетенiв, форма яких затверджена рiшенням 
Наглядової ради (протокол № 1-1 вiд 21.01.2019р.). Кожен з акцiонерiв при реєстрацiї отримав комплект 
бюлетенiв для голосування з 1 по 2 питання порядку денного. Пiсля оголошення проекту рiшення з 
вiдповiдного питання порядку денного кожен з присутнiх акцiонерiв (представникiв) повинен поставити 
вiдповiдну вiдмiтку (") проти обраного ним варiанта голосування ("за", "проти", "утримався"), решту 
варiантiв - перекреслити ( ) та передати свiй бюлетень до Лiчильної комiсiї для пiдведення результатiв 
голосування з вiдповiдного питання порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути пiдписаний 
голосуючим. При недотриманнi цiєї умови бюлетень буде визнано недiйсним, i вiн не буде враховуватися 
при пiдрахунку голосiв. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1.  Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря позачергових Загальних зборiв акцiонерiв. 
2.  Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення аудиторської перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних даних страховика за 2018 рiк, визначення умов 
договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської дiяльностi, встановлення розмiру оплати 
його послуг. 
 



РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
1. Слухали з першого питання порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря 
позачергових Загальних зборiв акцiонерiв".  
Голова Наглядової ради Назарчук М.I. для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на позачергових 
Загальних зборах акцiонерiв Товариства запропонував обрати лiчильну комiсiю у складi 2 членiв - 
Винокуров Олександр Вiкторович та Карпенко Юлiя Сергiївна. Визначити, що повноваження зазначених 
осiб припиняються з моменту складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 
Було запропоновано обрати головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла 
Iгоровича, секретарем - Винокурова Олександра Вiкторовича. 
 
Проект рiшення: для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на позачергових Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства обрати лiчильну комiсiю у складi 2 членiв - Винокуров Олександр Вiкторович та Карпенко 
Юлiя Сергiївна. Визначити, що повноваження зазначених осiб припиняються з моменту складання та 
пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 
Обрати головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла Iгоровича, секретарем - 
Винокурова Олександра Вiкторовича. 
 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 1. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення: для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв Товариства обрати лiчильну комiсiю у складi 2 членiв - 
Винокуров Олександр Вiкторович та Карпенко Юлiя Сергiївна. Визначити, що повноваження зазначених 
осiб припиняються з моменту складання та пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих 
позачергових Загальних зборах акцiонерiв. 
Обрати головою позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла Iгоровича, секретарем - 
Винокурова Олександра Вiкторовича. 
 
2. Слухали з другого питання порядку денного "Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для 
проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних даних 
страховика за 2018 рiк, визначення умов договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської 
дiяльностi, встановлення розмiру оплати його послуг". 
Голова позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Назарчук Михайло Iгорович iнформував присутнiх про 
необхiднiсть прийняття рiшення на пiдставi пункту 1 статтi 29 Закону України "Про аудит фiнансової 
звiтностi та аудиторську дiяльнiсть", пункту 1 статтi 33 Закону України "Про акцiонернi товариства", а 
саме: призначити суб'єкта аудиторської дiяльностi для проведення аудиторської перевiрки рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних даних страховика за 2018 рiк, визначити умови 
договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської дiяльностi, встановити розмiр оплати його 
послуг. 
 
Голова засiдання Назарчук Михайло Iгорович запропонував розглянути Звiт про висновки процедури 
вiдбору для проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних 
даних страховика за 2018 рiк, затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол 1-1 вiд 
21.01.2019р.), згiдно якого запропоновано призначити одного з двох кандидатiв: 
1)  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (iдентифiкацiйний код 33913531) 
АБО 
2)  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "IМОНА-АУДИТ" (iдентифiкацiйний 
код 23500277). 
 
  Проект рiшення: призначити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" 
(iдентифiкацiйний код 33913531) суб'єктом аудиторської дiяльностi для проведення аудиторської 
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних даних страховика за 2018 рiк, 
визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ", встановити розмiр 
оплати його послуг. 
 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 2. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  



"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення: призначити Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"ДОНКОНСАЛТАУДИТ" (iдентифiкацiйний код 33913531) суб'єктом аудиторської дiяльностi для 
проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Товариства та рiчних звiтних даних 
страховика за 2018 рiк, визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ "ДОНКОНСАЛТАУДИТ", 
встановити розмiр оплати його послуг. 
 
 
 

 
 

Вид загальних зборів Річні Позачергові 
X   

Дата проведення 25.04.2019 
Кворум зборів 60 

Опис Протокол № 2-2019 
рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 
 
м. Київ                "25" квiтня 2019 р. 
 
Мiсце проведення загальних зборiв: 03150, м. Київ, вул. Казимира Малевича, буд. 31, третiй поверх, 
каб.315. 
Час проведення загальних зборiв: 10-00 годин.  
Дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах: 24 година 00 хвилин 21 
квiтня 2019 р. 
Присутнi: акцiонери згiдно з даними реєстрацiї, посадовi особи Товариства. 
Вiдкрив загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "ВУСО" Голова Наглядової Ради Назарчук Михайло 
Iгорович. Доповiв присутнiм, що Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення щодо проведення 
чергових загальних зборiв акцiонерiв iз визначенням дати, часу i мiсця проведення, затверджено проект 
порядку денного зборiв.  
Про проведення загальних зборiв акцiонери власники акцiй, вiдповiдно до перелiку акцiонерiв складеного 
станом на 23 березня 2019 року, були повiдомленi не менш нiж за 30 днiв персонально поштовою 
кореспонденцiєю та особисто пiд розписку, тобто дотримана процедура скликання зборiв, визначена 
Законом України "Про акцiонернi товариства" та Статутом Товариства. 
Склад тимчасової лiчильної комiсiї: Винокуров Олександр Вiкторович та Карпенко Юлiя Сергiївна. 
Тимчасова лiчильна комiсiя була обрана на засiданнi Наглядової Ради Товариства, що вiдбулося 
18.03.2019 р. (протокол засiдання Наглядової Ради № 4-1 вiд 18.03.2019 р.). 
Реєстрацiйна комiсiя провела реєстрацiю представникiв акцiонерiв вiдповiдно до зведеного облiкового 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв за станом на 24 годину за 3 робочих днi до дати проведення 
загальних зборiв, а саме за станом на 21 квiтня 2019 року. Реєстрацiйна комiсiя була обрана на засiданнi 
Наглядової ради товариства 18.03.2019р. (рiшення оформлене протоколом № 4-1 вiд18.03.2019 р.). 
Надали слово головi реєстрацiйної комiсiї Винокурову Олександру Вiкторовичу. 
Слухали: голову реєстрацiйної комiсiї Винокурова Олександра Вiкторовича, який доповiв про результати 
реєстрацiї акцiонерiв та їх представникiв на загальних зборах ПрАТ "СК "ВУСО" згiдно зi зведеним 
облiковим реєстром власникiв iменних цiнних паперiв ПрАТ "СК "ВУСО" за станом на 21 квiтня 2019 
року: 
1)  Статутний капiтал ПрАТ "СК "ВУСО" становить 60 000 000,00 гривень, який подiлений на 6 000 000 
штук простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10,00 грн.  
2)  Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних 
зборах - 15 осiб. 
3)  Кiлькiсть голосуючих цiнних паперiв станом на 21 квiтня 2019 року - 6 000 000 шт.   
4)  Зареєстровано з правом голосу 6 акцiонерiв та їх представникiв, якi володiють 3 557 400 шт. акцiй, що 
складає 60,00 % вiд кiлькостi голосуючих цiнних паперiв Товариства. 
Вiдповiдно до ст.41 Закону України "Про акцiонернi товариства" збори правомочнi приймати рiшення з 
усiх питань порядку денного.  
Ухвалили: вiдкрити збори. 
Голова Наглядової ради Назарчук Михайло Iгорович доповiв, що до проекту порядку денного Зборiв, який 
був доведений кожному акцiонеру персональним повiдомленням у встановленi чинним законодавством 
України та Статутом Товариства порядку та строки, змiни не надходили, кiлькiсть питань порядку денного 
становить 7 питань. 
Член тимчасової лiчильної комiсiї Карпенко Юлiя Сергiївна роз'яснила акцiонерам, що одна голосуюча 
акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах 
Товариства. Голосування проводиться за допомогою бюлетенiв, форма яких затверджена рiшенням 



Наглядової ради (протокол № 4-1 вiд 18.03.2019р.). Кожен з акцiонерiв при реєстрацiї отримав комплект 
бюлетенiв для голосування з 1 по 7 питання порядку денного. Пiсля оголошення проекту рiшення з 
вiдповiдного питання порядку денного кожен з присутнiх акцiонерiв (представникiв) повинен поставити 
вiдповiдну вiдмiтку (") проти обраного ним варiанта голосування ("за", "проти", "утримався"), решту 
варiантiв - перекреслити ( ) та передати свiй бюлетень до Лiчильної комiсiї для пiдведення результатiв 
голосування з вiдповiдного питання порядку денного. Кожен бюлетень повинен бути пiдписаний 
голосуючим. При недотриманнi цiєї умови бюлетень буде визнано недiйсним, i вiн не буде враховуватися 
при пiдрахунку голосiв. 
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 
1.  Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
2.  Розгляд Звiту Правлiння за 2018 рiк, затвердження заходiв та прийняття рiшень за результатами його 
розгляду. 
3.  Розгляд Звiту Наглядової ради за 2018 рiк, затвердження заходiв та прийняття рiшень за результатами 
його розгляду. 
4.  Розгляд Звiту Ревiзора за 2018 рiк та прийняття рiшень за наслiдками його розгляду. 
5.  Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
6.  Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2018 рiк. 
7.  Попереднє схвалення значних правочинiв, за якими ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є 
предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi Товариства. 
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
 
1. Слухали з першого питання порядку денного "Обрання членiв лiчильної комiсiї, голови i секретаря 
Загальних зборiв акцiонерiв". Голова Наглядової ради Назарчук М.I. для пiдрахунку голосiв пiд час 
голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства запропонував обрати лiчильну комiсiю у 
складi 2 членiв - Винокурова Олександра Вiкторовича та Карпенко Юлiї Сергiївни. Визначити, що 
повноваження зазначених осiб припиняються з моменту складання та пiдписання протоколу про пiдсумки 
голосування на цих рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 
Було запропоновано обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла Iгоровича, 
секретарем - Винокурова Олександра Вiкторовича. 
 
Проект рiшення: для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв 
Товариства обрати лiчильну комiсiю у складi 2 членiв - Винокурова Олександра Вiкторовича та Карпенко 
Юлiї Сергiївни. Визначити, що повноваження зазначених осiб припиняються з моменту складання та 
пiдписання протоколу про пiдсумки голосування на цих рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 
Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла Iгоровича, секретарем - Винокурова 
Олександра Вiкторовича 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 1. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства обрати 
лiчильну комiсiю у складi 2 членiв - Винокурова Олександра Вiкторовича та Карпенко Юлiї Сергiївни. 
Визначити, що повноваження зазначених осiб припиняються з моменту складання та пiдписання 
протоколу про пiдсумки голосування на цих рiчних Загальних зборах акцiонерiв. 
Обрати головою Загальних зборiв акцiонерiв Назарчука Михайла Iгоровича, секретарем - Винокурова 
Олександра Вiкторовича 
 
2. Слухали з другого питання порядку денного "Розгляд Звiту Правлiння за 2018 рiк, затвердження заходiв 
та прийняття рiшень за результатами його розгляду". Голова правлiння Артюхов А.В. доповiв присутнiм 
про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО" за 2018 рiк. 
 
Проект рiшення: затвердити звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк. 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 2. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 8 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  



"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк. 
 
3. Слухали з третього питання порядку денного "Розгляд Звiту Наглядової ради за 2018 рiк, затвердження 
заходiв та прийняття рiшень за результатами його розгляду". Голова Наглядової ради Товариства 
Назарчук М.I. доповiв присутнiм про результати дiяльностi Наглядової ради ПрАТ "СК "ВУСО" за 2018 
рiк. 
 
Проект рiшення: затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 3. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк. 
 
4. Слухали з четвертого питання порядку денного "Розгляд Звiту Ревiзора за 2018 рiк та прийняття рiшень 
за наслiдками його розгляду". Ревiзор ПрАТ "СК "ВУСО" Шуба Максим Олексiйович доповiв присутнiм 
про результати ревiзiйної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "СК "ВУСО" за 2018 рiк. 
 
Проект рiшення: затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк. 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 4. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2018 рiк. 
 
5. Слухали з п'ятого питання порядку денного "Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк". 
Голова зборiв Назарчук М.I. запропонував присутнiм акцiонерам затвердити рiчний звiт Товариства за 
2018 рiк. 
Проект рiшення: затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 5. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
 
6. Слухали з шостого питання порядку денного "Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2018 рiк". 
Голова зборiв Назарчук М.I. запропонував присутнiм акцiонерам розподiл прибутку не проводити, а 
спрямувати на цiлi розвитку бiзнесу. 
Проект рiшення: Розподiл прибутку не проводити, а спрямувати на цiлi розвитку бiзнесу. 
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 6. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  



Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" - 3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв.  
За результатами голосування прийняте рiшення:  
Розподiл прибутку не проводити, а спрямувати на цiлi розвитку бiзнесу. 
 
7. Слухали з сьомого питання порядку денного "Попереднє схвалення значних правочинiв, за якими 
ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства" Голова зборiв Назарчука 
М.I., який доповiв, що вiдповiдно до абзацiв 2, 3 ч.2 ст.70 Закону рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, 
перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 
звiтностi Товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у 
Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; рiшення про надання згоди на вчинення 
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, 
становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.  
Також, згiдно з ч. 3 ст. 70 Закону, якщо на дату проведення Зборiв неможливо визначити, якi значнi 
правочини вчинятимуться Товариством у ходi поточної господарської дiяльностi, Збори можуть прийняти 
рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 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 процесi дiяльностi Товариства виникають ситуацiї, коли необхiдно укласти договори, якi пiдпадають пiд 
критерiї, визначенi в ч. 2 ст. 70 Закону, тобто вартiсть яких становить 25 або 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi 
активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi, а визначити такi договори на даний 
час неможливо, до того ж проведення Зборiв стосовно погодження кожного значного правочину є 
недоцiльним та вимагає значних затрат часу та коштiв.  
Проект рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 30 
квiтня 2020 року, предметом яких може бути в тому числi, але не виключно, послуги страхування та 
перестрахування, розмiщення коштiв страхових резервiв, залучення додаткових грошових коштiв  у 
нацiональнiй та iноземнiй валютi, угоди з нерухомiстю, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 70 
000 000 000,00 грн. (сiмдесят мiльярдiв грн. 00 коп.). Надати повноваження щодо укладання таких значних 
правочинiв, з правом передоручення головi виконавчого органу Товариства на строк з "30" квiтня 2019 
року по "30" квiтня 2020 року включно.  
Проект рiшення виноситься на голосування.  
Проводиться голосування з використанням бюлетеня № 7. 
Результати голосування:  
Надано бюлетенiв -  6 шт.  
Кiлькiсть бюлетенiв, що надiйшли вiд акцiонерiв пiсля голосування - 6 шт.  
"За" -  3 557 400 голосiв - 100% голосуючих акцiй акцiонерiв, якi беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосiв, або 0 % вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
"Утрималися" - 0 голосiв, або 0% вiд загальної кiлькостi голосiв, що належать присутнiм на Зборах.  
Кiлькiсть бюлетенiв, визнаних недiйсними - 0 шт.  
Кiлькiсть голосiв, якi не були врахованi у зв'язку з iз визнанням бюлетенiв недiйсними - 0 голосiв. 
За результатами голосування прийняте рiшення:   
Попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством у строк до 30 квiтня 2020 
року, предметом яких може бути в тому числi, але не виключно, послуги страхування та перестрахування, 
розмiщення коштiв страхових резервiв, залучення додаткових грошових коштiв  у нацiональнiй та 
iноземнiй валютi, угоди з нерухомiстю, гранична сукупна вартiсть яких не перевищує 70 000 000 000,00 
грн. (сiмдесят мiльярдiв грн. 00 коп.). Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинiв, з 
правом передоручення головi виконавчого органу Товариства на строк з "30" квiтня 2019 року по "30" 
квiтня 2020 року включно. 
 

 
 
 



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

 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 у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій X   

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 
Бюлетенями (таємне голосування)                         X   
Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 
 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 
Додатковий випуск акцій      X 
Унесення змін до статуту   X 
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 Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної 

фінансової звітності Товариства та річних звітних даних страховика за 2018 рік, визначення умов 
договору, що укладатиметься з таким суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру 
оплати його послуг. 
 
 

 
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 голосуючих акцій товариства 

  

Інше (зазначити)   
 
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 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 
наглядової ради Функціональні обов'язки члена наглядової ради 
Так* Ні* 

Назарчук Михайло Ігорович    X Функціональні обов'зки-відповідно до 
повноважень, наданих  Статутом, та 

внутрішними положеннями про Наглядову Раду 
Товариства. 

Шуба Олексiй Дмитрович  X Функціональні обов'зки-відповідно до 
повноважень, наданих  Статутом, та 

внутрішними положеннями про Наглядову Раду 
Товариства. 

 
Лисечко Павло Анатолiйович  X Функціональні обов'зки-відповідно до 

повноважень, наданих  Статутом, та 
внутрішними положеннями про Наглядову Раду 

Товариства. 

 

 
 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : 
Протягом 2019 року проведено 23 засідання Наглядової ради, на яких розглядались питання, віднесені Статутом та 
законодавством України до компетенції Наглядової ради. 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: 
Процедури, що застосовуються при прийняттi наглядовою радою рiшень: Засiдання Наглядової ради скликаються 
за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також 
скликаються на вимогу Правлiння чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 
питань порядку денного засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи. Засiдання 
Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Рiшення Наглядової ради 
приймаються вiдкритим голосуванням i набувають чинностi з моменту їх прийняття. Дiяльнiсть Наглядової ради 
не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради є акцiонерами 
Товариства. 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 
З питань аудиту   X   
З питань призначень                       X   
З винагород   X   

Інші (запишіть)                                         Комiтети у складi наглядової ради 
не створювались   

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  
комітети не створювались 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : 

оцінка роботи не проводилась 
 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 
Оцінка роботи 
наглядової ради 

дiяльнiсть Наглядової ради Товариства оцiнюється як ефективна та задовiльна для мети та 
предмету дiяльностi Товариства. 

 
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 
 
 
Як 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                                      відповідно до штатного розпису. 
 



Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Колегіальний орган - Правління 

До компетенції Правління відносяться: 
1) забезпечення виконання рішень Зборів, Наглядової ради, 

вимог даного Статуту, наказів та розпоряджень Голови 
Правління; 

2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та 
заходів, необхідних для їх виконання; 

3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-
господарської діяльності Товариства; 

4) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та 
посадових окладів працівників товариства (крім посадових осіб 

органів управління); 
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності 

Товариства, підготовка  річної фінансової звітності Товариства 
для затвердження Загальними Зборами; 

6)  прийняття рішень щодо отримання довгострокових позик; 
7)  організація, скликання та проведення чергових та 

позачергових Зборів; 
8) затвердження правил процедури, правил внутрішнього 

трудового розпорядку та інших внутрішніх документів 
Товариства, визначення організаційної структури Товариства; 

9) визначення уповноважених осіб, що мають право доступу до 
документів системи реєстру власників іменних цінних паперів та 

обсяг їх повноважень; 
10) розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, 

винесених на її розгляд Головою Правління і/чи членами 
Правління, і не віднесені Статутом і законодавством до 

компетенції Зборів чи Наглядової ради. 
Повноваження, передбачені п.п. 2), 4), 6), 7), 8), 9), 10) належать 
до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані 

на розгляд одноособово Головою Правління. 
 
 

Голова Правлiння - Артюхов Андрiй Вiкторович 

 
До компетенцiї Голови правлiння належить вирiшення всiх 

питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю 
Товариства,Товариства,відповідно до повноважень, наданих 

йому Статутом крiм питань, що належать до виключної 
компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради. Голова 
правлiння пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй Радi, 

органiзовує виконання їх рiшень. Голова правлiння дiє вiд iменi 
акцiонерного Товариства у межах, встановлених Статутом 

Товариства i законом. Голова Правління має право першого 
підпису.Голова правлiння на вимогу державних органiв, 

посадових осiб та акцiонерiв Товариства зобов'язаний надати 
можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть 
Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та 

внутрiшнiми Положеннями Товариства. 
Заступник Голови Правлiння з продажiв - Кабанець 

Ольга Юрiївна; Заступник Голови Правлiння з 
розвітку   - Гончарук Ярослав Iванович,                                                                                                               

Заступник Голови Правлiння операцiйної 
дiяльностi-Пластомак Марина Володимирiвна 

Функціональні обов'зки-відповідно до повноважень, наданих  
Статутом, та внутрішними положеннями про Правління. 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 

Засідання правління проводилися протягом 2019 року в міру необхідності 
колегіального вирішення питань, зокрема, щодо розміщення коштів страхових 
резервів, фінансові гарантії та забезпечення участі Товариства в об'єднаннях 
страховиків, виконання плану та бюджету на 2019 рік, підготовка річного звіту 
Правління за 2019 рік та бюджету на 2020 рік. 



зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 
Оцінка роботи виконавчого 
органу 

-дiяльнiсть, компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого органу оцiнюється як 
задовiльна та має високу ефективнiсть для виконання мети та предмету 
дiяльностi Товариства. 

 



Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
  

 
Рішенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), затверджено склад 
Наглядової ради Товариства: 
Голова Наглядової ради - Назарчук Михайло Ігорович; 
Член Наглядової ради - Шуба Олексiй Дмитрович; 
Член Наглядової ради  - Лисечко Павло Анатолiйович. 
Комітети Наглядової ради протягом 2019 року не утворювались. Змін у складі Наглядової ради протягом року не 
відбувалось. 
Протягом 2019 року наглядовою радою було проведено 23 засідання, на яких, серед iншого, було прийнято 
наступнi рiшення: узгодження питань розміщення коштів страхових резервів, зміни в виконавчому органі, 
призначено черговi загальнi збори акцiонерiв за 2018 рiк та прийнято ряд рiшень з органiзацiйних питань щодо 
проведення цих загальних зборiв; затверджено звiт виконавчого органу про результати дiяльностi товариства в 
2018 р. та промiжнi звiти виконавчого органу про результати дiяльностi товариства протягом 2019 року; 
затверджено звiти виконавчого органу про iнвестицiї товариства протягом 2019 року; обрано незалежного 
аудитора товариства на 2019 рiк;  призначено позачерговi загальнi збори акцiонерiв щодо призначення суб'єкта 
аудиторської діяльності для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства  та 
прийнято ряд рiшень з органiзацiйних питань щодо проведення цих зборiв; узгодження значних правочинів ; 
затверджено прогнози виконавчого органу товариства щодо розвитку бiзнесу на наступний рік, та інші питання в 
межах компетенції, визначеної Статутом. 
 Процедури, що застосовуються при прийняттi наглядовою радою рiшень: Засiдання Наглядової ради скликаються 
за iнiцiативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засiдання Наглядової ради також 
скликаються на вимогу Правлiння чи його члена. На вимогу Наглядової ради в її засiданнi або в розглядi окремих 
питань порядку денного засiдання беруть участь члени Правлiння та iншi визначенi нею особи. Засiдання 
Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на квартал. Рiшення Наглядової ради 
приймаються вiдкритим голосуванням i набувають чинностi з моменту їх прийняття. Дiяльнiсть Наглядової ради 
не зумовила змiн у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства. Члени Наглядової ради є акцiонерами 
Товариства. Персональний склад, структура та дiяльнiсть Наглядової ради Товариства оцiнюється як ефективний 
та задовiльний для мети та предмету дiяльностi Товариства. Всi члени наглядової ради мають достатнiй рiвень 
компетенцiї для ефективної участi у дiяльностi Наглядововї ради. У звiтному перiодi Наглядова рада виконувала 
цiлi, визначенi Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством. 
Члени наглядової ради виконують свої обов'язки на безоплатній основі. 
 
Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є 
колегіальний орган - Правління. Роботою Правління керує Голова Правління.  
             Склад Правління станом на 01.01.2019: 
      Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 10.04.2018р.) , з 11.04.2018 строком на 1 рік 
затверджено 
     Голова Правлiння - Артюхов Андрiй Вiкторович; 
     Заступник Голови Правлiння з продажiв - Кабанець Ольга Юрiївна;  
     Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi - Гончарук Ярослав Iванович. 
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 вiд 08.04.2019 року), з 08.04.2019 продовжено повноваження 
даних посадових осіб безстроково. 
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №13 від 01.07.2019), введено посаду Заступника Голови 
Правлiння з розвітку, та з 01.07.2019 безстроково затверджено наступний склад Правління Товариства: 
Голова Правлiння - Артюхов Андрiй Вiкторович; 
Заступник Голови Правлiння з продажiв - Кабанець Ольга Юрiївна;  
Заступник Голови Правлiння з розвитку - Гончарук Ярослав Iванович (шляхом його переведення з посади 
Заступника Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi, яку він обіймав з 11.04.2018) 
 Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi - Пластомак Марина Володимирівна (шляхом її переведення 
з посади Директора Департаменту банківського страхування, яку вона обiймала з 01.03.2016 року); 
Станом на дату затвердження фінансової звітності за 2019 рік склад Правління, затверджений протоколом     
засiдання Наглядової Ради № 13 вiд 01.07.2019 року, не змінився.  Засідання правління проводилися протягом 2019 
року в міру необхідності колегіального вирішення питань, зокрема, щодо розміщення коштів страхових резервів, 
фінансові гарантії та забезпечення участі Товариства в об'єднаннях страховиків, виконання плану та бюджету на 
2019 рік, підготовка річного звіту Правління за 2019 рік та бюджету на 2020 рік. 
Рiшення Правлiння приймаються вiдповiдно до Статуту. Результати роботи виконавчого органу - виконавчий 
орган здiйснював управлiння щоденною виробничою та господарською дiяльнiстю Товариства для виконання мети 
та предмету дiяльностi Товариства, визначену Статутом, рiшенням загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради. 
Аналiз дiяльностi виконавчого органу, включаючи значення того, як дiяльнiсть виконавчого органу зумовила змiни 
у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства - дiяльнiсть, компетентнiсть та ефективнiсть виконавчого органу 
оцiнюється як задовiльна та має високу ефективнiсть для виконання мети та предмету дiяльностi Товариства. 
Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами Правління ПрАТ "СК "ВУСО" у 2019році  складає 1191 
тис. грн.  
 
 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: 
Система внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента реалiзується через органи управлiння i контролю 
емiтента - загальнi збори як вищий орган управлiння, наглядову раду, як орган, що складається з акцiонерiв 
товариства, правління, що здiйснює поточне управлiння дiяльнiстю Товариства та ревізора, як посадову особу, яка 
здійснює контроль. Комплексне функцiонування цих органiв та реалiзацiя наданих ним повноважень допомагають 
забезпечити внутрiшнiй контроль та реалiзувати програму направлену на управлiння ризиками емiтента. 
Служба внутрішнього аудиту працює в Товаристві  згідно з Положенням про службу внутрiшнього аудиту 
Товариства. Рекомендацiї внутрiшнього аудиту щодо усунення недолiкiв в органiзацiї роботи окремих пiдроздiлiв, 
оптимiзацiї процесiв, що були сформульованi за наслiдками перевiрок, сприяють бiльш ефективнiй роботi 
Товариства.  
У Товаристві призначені відповідальніособи особи для внутрішнього аудиту і управління ризиками. 
Також у товаристві наявні внутнішні документи, які встановлюють принципи здійснення внутрішнього контролю 
та управління ризиками. 
Основними засобами для проведення внутрішнього контролю, які застосовуються у товаристві є:  1) 
бухгалтерський, фінансовий облік 2) бухгалтерський управлінський облік; 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка 
документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих 
господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).  
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (внутрішній аудит) здійснює ревізор, особа 
відповідальна за внутрішній аудит. 
Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на системному використанні послідовних та 
взаємопов'язаних методів андерайтингу, перестрахування, формування страхових резервів, комплексне та системне 
використання яких утворюють загальну ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення 
фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності Товариства та його конкурентоспроможності на 
ринку в поточному і довготерміновому періодах. 
 
 
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 додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні 



Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні 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      X 
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                        X   
Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                         Положення про Представництва, Положення про корпоративного секретаря, Положення про 

внутрiшнього аудитора, Кодекс корпоративного управлiння, Антикорупцiйна програма. 
 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на 
загальних 

зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на 
власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Так Так Ні Так 

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 проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 
Не проводились взагалі                                    X 
Раз на рік                                                X 



Частіше ніж раз на рік                                  X   
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів     X   
Наглядова рада                                            X 
Інше (зазначити)                                         д/н 
 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                    X   
За дорученням загальних зборів                            X 
За дорученням наглядової ради                             X 
За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій   X 

Інше (запишіть)                                         д/н 
 



6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 

юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Назарчук Михайло Ігорович  9.99 
2 Шуба Олексій Дмитрович  9.99 
3 Самойлов Ігор Валентинович  9.99 
4 Кваскова Марина Миколаївна  9.99 
5 Мовмига Ганна Михайлівна  9.99 
6 Білоус Максим Миколайович  8.33 
7 Гусак Світлана Володимирівна  8.33 
8 Гусак Євген Валентинович  8.33 
9 Шуба Максим Олексійович  9.34 

10 
Акцiонерне товариство "Закритий 

Недиверсифiкований Венчурний Корпоративний 
Фонд "Альтитуда" 

43157408 
9.99 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Голова та члени Праввління Товариства обираються та відкликаються ( в тому числі достроково) Наглядовою 
радою. Строк повноважень Правління визначається Наглядовою радою.Голова Правління діє на підставі 
укладеного з Товариством контракту, в якому визначаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та 
порядок оплати його діяльності, підстави припинення та наслідки дострокового розірвання повноважень Голови і 
членів Правління визначається Наглядовою радою. До складу Правління входять наступні члени Правління:1) 
Голова Правління; 2) заступники Голови Правління.    Голова Правління звiльняється за рiшенням Наглядової ради 
Товариства . повноваження Голови Правління припиняються достроково у разi:подання до Наглядової ради заяви 
про складання повноважень;його смертi, визнання його судом недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно 
вiдсутнiм;в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що 
виключає можливiсть виконання ним своїх обов'язкiв;вiдкликання його за рiшенням Наглядової ради;визнання 
Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Голови Правління незадовiльною;настання iнших обставин, 
передбачених чинним законодавством.Крiм того, Голова Правління може бути достроково вiдкликаний з посади 
також у разi його некомпетентностi, зловживання посадовим становищем, розголошення комерцiйної чи iншої 
таємницi, у разi вчинення iнших дiй чи бездiяльностi, що заподiюють шкоду iнтересам Товариства в цiлому або 
акцiонерам Товариства, а також з iнших пiдстав, передбачених законодавством та трудовим договором 
Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної цим 
Статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (Правління) Товариства. Наглядова рада у 
кількості 3 (трьох) членів обирається Зборами з числа лише фізичних осіб акціонерів або осіб, які представляють 
їхні інтереси, та/або незалежних директорів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється на термін, що не може 
перевищувати трьох років. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 
виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв. Голова Наглядової ради Товариства обирається на першому 
засiданнi Ради членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової 
ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 
Ревiзор Товариства обирається та звiльняється виключно Загальними зборами акцiонерiв Товариства строком не 
більше ніж на три роки. Без рiшення Загальних зборiв повноваження Ревiзора Товариства припиняються: за його 
бажанням за умови письмового повiдомлення про це товариства за два тижнi;в разi неможливостi виконання 
обов'язкiв Ревiзора за станом здоров'я; в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його 
засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв Ревiзора; в разi смертi, визнання його 
недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; в разi виникнення обставин, якi вiдповiдно до 
чинного законодавства України перешкоджають виконанню Ревiзора 
 



9) повноваження посадових осіб емітента 

 
До виключної компетенції Наглядової ради належить: 
1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю 
Товариства; 
1-1) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу (Правління) Товариства, вимоги до якого 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 
1-2) затвердження звіту про винагороду членів Виконавчого органу (Правління) Товариства, вимоги до якого 
встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 
2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до 
порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів; 
2-1) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою радою; 
2-2) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
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; 
11-1) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 
11-2) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з 
внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 
виплат; 
11-3) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його 
діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) 
корпоративного управління Товариства; 
11-4) розгляд звіту Виконавчого органу (Правління) та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 
13) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами 
поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким 
аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 
13-1) затвердження рекомендацій Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного 
аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 
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; 
16-1) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та 
ліквідацію; 
16-2) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів товариства; 
17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або 
перетворення Товариства; 
18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 
вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та 
про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 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 оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства». 
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами 
Товариства, крім Загальних Зборів. 
Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває 
Збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.  
 
Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є 
колегіальний орган - Правління. Роботою Правління керує Голова Правління. 
Голова Правління має право першого підпису. 
Голова Правління керує всією поточною діяльністю Товариства відповідно до повноважень, наданих йому 
Статутом, Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою Товариства та трудовим договором (контрактом). 
Голова Правління має наступні повноваження: 
1) здійснює повсякденне керівництво діяльністю Товариства; 
2) розподіляє обов'язки між членами Правління і головними фахівцями Товариства; 
3) на власний розсуд виносить будь-які питання на розгляд і голосування Правління; 
4) головує на засіданнях Правління; 
5) забезпечує умови для проведення Товариством єдиної економічної політики;  
6) створює умови для прояву ініціативи і заповзятливості співробітників Товариства; 
7) без довіреності представляє Товариство у всіх організаціях і установах України і за кордоном, без довіреності 
здійснює будь-які юридичні дії від імені Товариства; 
8) від імені Товариства підписує будь-які договори, фінансові документи, листи; 
9) приймає на роботу співробітників, звільняє, заохочує співробітників Товариства, за винятком посадових осіб, 
що обираються Зборами та Наглядовою радою Товариства; 
10) накладає стягнення на співробітників Товариства; 
11) самостійно чи на підставі рішення Зборів видає накази та інші розпорядчі документи; 
12) затверджує штатний розклад Товариства, його відокремлених підрозділів; 
13) приймає рішення про відрядження співробітників, у тому числі за межі України; 
14) видає і/чи засвідчує довіреності на здійснення окремих дій від імені Товариства, органів управління і 
посадових осіб Товариства, 
15) засвідчує довіреності фізичних осіб на здійснення окремих дій, передбачених законодавством; 
16) наділяє посадових осіб Товариства правом першого і другого підпису; 
17) приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій до юридичних і фізичних осіб; 
18)       від імені Товариства підписує колективний договір; 
19) виконує інші функції, має права й обов'язки, що не суперечать цьому Статуту; 
21) використовує автомобіль Товариства для виконання службових обов'язків. 
До компетенції Правління відносяться: 
1) забезпечення виконання рішень Зборів, Наглядової ради, вимог даного Статуту, наказів та розпоряджень Голови 
Правління; 
2) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; 
3) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; 
4) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників товариства (крім 
посадових осіб органів управління); 
5) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, підготовка  річної фінансової звітності 
Товариства для затвердження Загальними Зборами; 
6)  прийняття рішень щодо отримання довгострокових позик; 
7)  організація, скликання та проведення чергових та позачергових Зборів; 
8) затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів 
Товариства, визначення організаційної структури Товариства; 
9) визначення уповноважених осіб, що мають право доступу до документів системи реєстру власників іменних 
цінних паперів та обсяг їх повноважень; 
10) розгляд і вирішення будь-яких питань діяльності Товариства, винесених на її розгляд Головою Правління і/чи 
членами Правління, і не віднесені Статутом і законодавством до компетенції Зборів чи Наглядової ради. 
 
Ревізор Товариства є органом Товариства, який здійснює контроль за фінансово - господарською діяльністю 
Товариства шляхом проведення перевірок його фінансово - господарської діяльності. 
Ревізор має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання 
позачергових Загальних зборів. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством, цим 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 цим Статутом. 
Ревізор відповідно до покладених на нього завдань здійснює планові та позапланові  (спеціальні) перевірки 
фінансово-господарської діяльності Товариства. 
 



10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
Думка аудитора щодо Звіту про корпоративне управління розкрита у звіті незалежного аудитора, який додається 
до цього нижче. 



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг" 

 
ЗВІТ  
про корпоративне управління  
Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" за 2019 рік 
1. Мета провадження діяльності страховика. 
Згідно Статуту метою діяльності ПрАТ "СК "ВУСО" є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства в 
результаті здійснення підприємницької діяльності у галузі надання страхових послуг.  
Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування (інше страхування, ніж страхування життя) i 
фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 
 
2. Факти дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 
Кодекс про корпоративне управління, затверджений Протоколом Загальних зборів акціонерів № 1/2014 від 
25.04.2014 р. містить принципи, викладені на підставі загальноприйнятих міжнародних стандартів з   урахуванням 
національних особливостей і досвіду Товариства щодо якісного та прозорого управління товариством. Страховик 
дотримується в своєї діяльності вищезазначених принципів. 
Відсутні факти недотримання принципів корпоративного управління. 
       Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Страхова компанія "ВУСО" 
розміщено на корпоративному порталі за посиланням: https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii.html 
 
3. Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за страховиком) (для 
юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб  - прізвища, 
імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 
Власники істотної участі Товариства серед акціонерів відсутні. 
       Фактiв невiдповiдностi встановленим законодавством вимогам зміни складу акціонерів протягом звiтного року 
не виявлено. 
 
4. Інформація про склад наглядової ради страховика та його зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети. 
      Рішенням рiчних Загальних зборiв Товариства (протокол № 1-2018 вiд 06.04.2018 року), з 06.04.2018 року 
затверджено  склад Наглядової ради Товариства: 
      Голова Наглядової ради - Назарчук Михайло Ігорович; 
      Член Наглядової ради - Шуба Олексiй Дмитрович; 
      Член Наглядової ради  - Лисечко Павло Анатолiйович. 
Протягом 2019 року склад Наглядової ради Товариства не змінювався. 
      Комітети Наглядової ради протягом 2018 року не утворювались. 
 
5. Інформація про склад виконавчого органу страховика та його зміну за рік. 
Виконавчим органом ПрАТ "СК "ВУСО" згідно Статуту є Правління. 
Склад Правління станом на 01.01.2019: 
     Голова Правлiння - Артюхов Андрiй Вiкторович; 
     Заступник Голови Правлiння з продажiв - Кабанець Ольга Юрiївна;  
     Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi - Гончарук Ярослав Iванович. 
 
Рiшенням Наглядової ради Товариства (протокол №13 від 01.07.2019), з 01.07.2019 та безстроково затверджено 
наступний склад Правління Товариства: 
 
Голова Правлiння - Артюхов Андрiй Вiкторович; 
Заступник Голови Правлiння з продажiв - Кабанець Ольга Юрiївна;  
Заступник Голови Правлiння з розвитку - Гончарук Ярослав Iванович (шляхом його переведення з посади     
Заступника Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi, яку він обіймав з 11.04.2018) 
Заступник Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi - Пластомак Марина Володимирівна (шляхом її переведення 
з посади Директора Департаменту банківського страхування, яку вона обiймала з 01.03.2016 року); 
 
Станом на дату затвердження фінансової звітності за 2019 рік склад Правління, затверджений протоколом 
засiдання Наглядової Ради № 13 вiд 01.07.2019 року, не змінився.  
 
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело 
до заподіяння шкоди страховику або споживачам фінансових послуг, або інформацію про відсутність таких фактів. 
Протягом звітного року факти порушення членами наглядової ради та правління внутрішніх правил не мали місця. 
7. Інформація про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в тому числі 
до членів наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів впливу. 
      До Товариства протягом звiтного року було застосовано заходи впливу Нацiональною Комiсiєю, що здiйснює 
регулювання ринкiв фiнансових послуг (далi - Нацкомфiнпослуг) згiдно наступних документiв:  
1. Постанова про застосування штрафної санкції за порушення, вчинені на ринках фінансових послуг № 
438/857/13-2/13/П від 14.06.2019 р. 
 
8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу страховика. 



Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами наглядової ради ПрАТ "СК "ВУСО" у 2019 році складає 
654  тис. грн.  
Загальний розмір суми винагороди, отриманої членами Правління ПрАТ "СК "ВУСО" у 2019 році складає 1191,4  
тис. грн.  
 
9. Інформація про значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року. 
Фактори ризику, що впливають на діяльність Компанії, зовнішні: загальне політичне та економічне становище, 
ризики валютних коливань; але протягом звітного року вказані ризики не мали значного впливу на діяльність 
Товариства. 
  
10. Інформація про наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики. 
Управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на системному використанні послідовних та 
взаємопов'язаних методів андерайтингу, перестрахування, формування страхових резервів, комплексне та системне 
використання яких утворюють загальну ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення 
фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності Товариства та його конкурентоспроможності на 
ринку в поточному і довготерміновому періодах. 
 
11. Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в 
примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
Служба внутрішнього аудиту працює в Товаристві з 2011 року згідно з Положенням про службу внутрiшнього 
аудиту Товариства. Рекомендацiї внутрiшнього аудиту щодо усунення недолiкiв в органiзацiї роботи окремих 
пiдроздiлiв, оптимiзацiї процесiв, що були сформульованi за наслiдками перевiрок, сприяють бiльш ефективнiй 
роботi Товариства.  
Примітки до фінансової звітності додаються окремо. 
 
 12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 
розмір; 
       Відчуження активів протягом 2019 року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті, не було.  
 
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір. 
Купівлі - продажу активів протягом 2019 року в обсязі, що перевищує встановлений у Статуті, не було. 
 
14. Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого 
об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею). 
Операції із пов'язаними особами протягом року не проводились. 
 
 15. При проведенні аудиторської перевірки враховані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 
У 2019 році органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, рекомендації до 
аудиторського висновку Товариства надано не було. 
 
16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року. 
Протоколом № 1-2019 від 22.02.2019 р. позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного 
товариства "Страхова компанія "ВУСО", відповідно до порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 47 Закону 
України "Про акціонерні товариства", обрано аудитором для підтвердження фінансової звітності Товариства за 
2018 рік аудиторську фiрму Товариство з обмеженою відповідальністю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" Код ЄДРПОУ: 
33913531; юридична адреса: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, 70, фактична адреса: 03040, м. Київ, пр-т 
Голосіївський, 70.  
 
17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора. 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ДОНКОНСАЛТАУДИТ" створена у 2005 роцi. Код ЄДРПОУ 
33913531, юридична адреса: 03040, м. Київ, пр-т Голосіївський, 70, фактична адреса: 03040, м. Київ, пр-т 
Голосіївський, 70. 
Директор Малиновська Інна Анатоліївна - аудитор (сертифiкат аудитора серiя А № 005061, виданий рiшенням 
АПУ № 106 вiд 30.01.2002р., чинний до 30.01.2021 рiшення АПУ 317/2 вiд 26.11.2015р.). 
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого Аудиторською 
палатою України: свiдоцтво № 4252, рiшення № 198/2 вiд 29.01.2009 р., термiн дiї продовжено до 30.01.2019р. 
рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.01.2014р. №288/3. 
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості  №0456, видане  рішенням АПУ від 27.03.2014р. № 291/4. 
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: Рiшення Комiсiї вiд 
20.03.2014р. № 794 Реєстрацiйний номер свiдоцтва - 0126, строк дiї свiдоцтва з 30.01.2019р. 
 
18. Інформація щодо захисту страховиком прав споживачів фінансових послуг. 
Страховиком  встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всi скарги, пропозицiї, вiдгуки та 
зауваження споживачiв послуг Товариства (надалi - заяви) реєструються у відповідному письмовому журналі. 
Скарги уповноважені розглядати: Голова Правління ПрАТ "СК "ВУСО" -  Артюхов Андрій Вікторович, або особа, 
яка виконує обов'язки у період її тимчасової відсутності. 



Всі скарги, отримані протягом звітного року, розглянуті та оброблені. Скаржники повідомлені про результати 
розгляду скарг та прийняті Страховиком рішення про відмову у виплаті, проведений розрахунок розміру 
страхового відшкодування, проведені доплати страхового відшкодування, а також виплату пені у разі порушення 
зобов'язань Страховика.  
Протягом звітного року позови до суду стосовно надання фінансових послуг - відсутні. 
 
19. Інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань 
регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-
правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Товариством подається вся необхідна інформація про корпоративне управління у фінансовій установі, подання 
якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або прийнятими згідно з такими 
законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 
послуг, в тому числі шляхом оприлюднення на корпоративному сайті страховика за посиланням: 
https://vuso.ua/kompaniya/otchety-i-liczenzii.html. 
 
 
Голова Правління                                   ________________                            А.В. Артюхов 
Головний бухгалтер                               ________________                            О.В.Комарницька 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

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 

АТ "Закритий Недиверсифікований 
Венчурний Корпоративний 

Інвестиційний Фонд "Альтитуда" 
43157408 03022   м.Київ Васильківська, 30 599400 9.99 599400 0 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні   привілейовані 
іменні 

Бiлоус Максим Миколайович 499800 8.33 499800 0 

Гусак Євген Валентинович 499800 8.33 499800 0 

Гусак Свiтлана Володимирiвна 499800 8.33 499800 0 

Кваскова Марина Миколаївна 599400 9.99 599400 0 

Мовмига Ганна Михайлiвна 599400 9.99 599400 0 

Назарчук Михайло Iгоревич 599400 9.99 599400 0 

Самойлов Iгор Валентинович 599400 9.99 599400 0 

Шуба Максим Олексiйович 560400 9.34 560400 0 

Шуба Олексiй Дмитрович 599400 9.99 599400 0 

Усього 5656200 94.27 5656200 0 

 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав 

за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, які є власниками 
фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за 

такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню 
пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання 
інформації від 
Центрального 

депозитарію цінних 
паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 
особи або найменування юридичної особи 

власника (власників) акцій 

Ідентифікаційний код юридичної особи - 
резидента або код/номер з торговельного, 

банківського чи судового реєстру, 
реєстраційного посвідчення місцевого органу 

влади іноземної держави про реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента 

Розмір частки 
акціонера до зміни (у 

відсотках до 
статутного капіталу) 

Розмір частки 
акціонера після зміни 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 
1 26.02.2020 Назарчук Михайло Михайлович -- 9.990 0.000 

Зміст інформації в описовій формі 
26.02.2020 року ПрАТ "СК "ВУСО" вiд Нацiонального депозитарiю України було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2019 р, з якого стало вiдомо,що 
розмiр частки власника  акцiй Назарчука М.М. в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) 
шляхом прямого набуття зменьшився з 9,990000% до 0,000000%. 

2 26.02.2020 
Акцiонерне товариство "Закритий 
Недиверсифiкований Венчурний 

Корпоративний Фонд "Альтитуда" 
43157408 0.000 9.990 

Зміст інформації в описовій формі 
26.02.2020 року ПрАТ "СК "ВУСО" вiд Нацiонального депозитарiю України було отримано реєстр власникiв iменних цiнних паперiв станом на 31.12.2019 р, з якого стало вiдомо,що 
розмiр частки власника (власникiв) акцiй Акцiонерне товариство "Закритий Недиверсифiкований Венчурний Корпоративний Фонд "Альтитуда" в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй 
до i пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) шляхом прямого набуття збiльшився з 0.000000% до 9,990000% 
 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 
біржового реєстру 

1 2 3 4 5 

Акція проста бездокументарна іменна 6000000 10 

Особи, якi набули право власностi на 
акцiї Товариства, набувають статусу 
акцiонерiв Товариства. Акцiонерами 
Товариства можуть бути юридичнi 
та (або) фiзичнi особи, якi набули 

право власностi на акцiї Товариства 
при його створеннi, при додатковiй 
емiсiї акцiй та на вторинному ринку 

цiнних паперiв. Кожною простою 
акцiєю Товариства її власнику – 
акцiонеру надається однакова 
сукупнiсть прав. Акцiонери 

Товариства мають право: 1) брати 
участь в управлiннi Товариством; 2) 

отримувати дивiденди; 3) 
отримувати у разi лiквiдацiї 

Товариства частини його майна або 
вартостi частини майна Товариства; 

4) отримувати iнформацiю про 
господарську дiяльнiсть Товариства; 

5) на переважне придбання 
розмiщуваних Товариством акцiй 

пропорцiйно частцi належних 
акцiонеру акцiй у загальнiй кiлькостi 

акцiй в процесi приватного 
розмiщення; 6) вимагати 

обов'язкового викупу Товариством 
належних акцiй у випадках та 

порядку, передбачених чинним 
законодавством України 8) виходу iз 

Товариства шляхом вiдчуження 
належних йому акцiй. Акцiонери 

можуть мати iншi права, передбаченi 

публiчна пропозицiя не здiйснювалась 
 



законодавством 

Примітки 

Структура капiталу Товариства утворюється з суми номiнальної вартостi всiх розмiщених акцiй Товариства. Товариством розмiщено  
6000000   штук простих iменних акцiї на загальну номiнальну вартiсть  60000000 грн. Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших 
цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , 
власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались. 

 



XI. 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.. Емiтент не здiйснював публiчної пропозицiї, допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 
бiржового реєстру не було. Додаткового випуску акцiй протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював. 

 



 
8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу 

емітента 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 

Назарчук Михайло Iгоревич 
 599400 9.99 599400 0 

Шуба Олексiй Дмитрович 599400 9.99 599400 0 

Усього 1198800 19.98 1198800 0 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 

права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 

прав передано іншій 
особі (шт.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21.10.2010 935/1/10 UA0506411000 6000000 60000000.00 6000000 0 0 

Опис Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 6000000 штук. Голосуючих акцiй, права голосу за якими об-межено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 

 



   XIII. 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 23616.000 67485.000 0.000 0.000 23616.000 67485.000 

- будівлі та споруди 881.000 755.000 0.000 0.000 881.000 755.000 

- машини та обладнання 1645.000 2446.000 0.000 0.000 1645.000 2446.000 

- транспортні засоби 6969.000 7641.000 0.000 0.000 6969.000 7641.000 

- земельні ділянки 13835.000 56206.000 0.000 0.000 13835.000 56206.000 

- інші 286.000 437.000 0.000 0.000 286.000 437.000 

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 23616.000 67485.000 0.000 0.000 23616.000 67485.000 
 
Пояснення :  :  Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами): станом на 31.12.19р. будiвлi та споруди - до 250 мiсяцiв, сума 
нарахованого зносу - 3938 тис. грн., 
 машини та обладнання - до 130 мiсяцiв, сума нарахованого зносу 6625 тис. грн.,  
транспортні засоби- 60 місяців, сума нарахованого зносу 4984 тис. грн., 
 меблі, інвентар, офісне обладнання- 30 місяців, сума нарахованого зносу 1567 тис. 
грн , 
iншi - до 120 мiсяцiв, сума нарахованого зносу - 202 тис. грн.  
У 2019 роцi надiйшло за рiк основних засобiв на суму 46841 тис. грн., вибуло на 
суму 1073 тис.грн. 
За звiтний перiод було нараховано амортизацiї -2 842 тис. грн. Основнi засоби 
використовуються за виробничим та адмiнiстративним призначеням i постiйно 
знаходяться в експлуатацiї.  
Первiсна вартiсть основних засобiв станом на 31.12.18р. - 39033 тис. грн., станом 
на 31.12.19р. - 84801 тис. грн. Сума нарахованого зносу станом на 31.12.19р: - 
17316тис.грн . Ступiнь зносу на 31.12.2019 року- складає 20% %. Надходження 
основних засобів протягом звітного року відбулося шляхом як придбання нових 
об'єктів основних засобів, так і модернізації існуючих. Переоцінок протягом 
звітного пероду не проводилось. 
 Обмежень на використання майна немає. Iнформацiя про представлення основних 
засобiв за категорiями та їх рух у 2019 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.) 198420 160652 

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(198420.000 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 0.00 Х Х 
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 12990.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 417935.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 430925.00 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. 
На кiнець звiтного року Товариство має зобов'язань на суму 430925,00 тис. грн. 
Довгостроковi зобов'язання та забезпечення : 
- страховi резерви -330319,00,00 тис.грн. 
Поточнi зобов'язання та забезпечення - 100606,00 тис.грн 
- Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 25940,00 тис. грн. 
- з бюджетом - 12990,00 тис. грн. 
- зi страхування - 249,00 тис.грн  
- з оплати працi - 1068,00 тис. грн. 
- за страховою дiяльнiстю - 56999,00 тис.грн 
-поточнi забезпечення - 1001,00 тис.грн  
- Iншi поточнi зобов'язання - 2359,00 тис.грн.            
Бiльш розкрита iнформацiя про зобов'язання та забезпечення наведена у Примiтках до фiн. 
звiтностi(п.11) 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА  м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА  м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Приватне акціонерне товариство "АЛЬТЕРА ФІНАНС" 

Організаційно-правова форма Приватне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30702104 

Місцезнаходження 03040 УКРАЇНА  Київ проспект Голосіївський, буд. 70 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ № 286622 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044)227-50-05 
Факс - 
Вид діяльності Депозитарiй, який надає послуги щодо обслуговування випуску цiнних 

паперiв 
Опис  
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ТОВ "Донколсантаудит" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

33913531 

Місцезнаходження 03040   м.Київ проспект Голосіївський,буд.70 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

4252 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палати України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

29.01.2009 

Міжміський код та телефон 0443534330 
Факс  
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 
Опис ТОВ "Донконсалтаудит" надає Товариству аудиторськi послуги на пiдставi 

договору. 
 
 
 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі - правочинів із 
заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості про осіб, заінтересованих у 

вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість 

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 
інформації про 

прийняття 
рішення щодо 
попереднього 

надання згоди на 
вчинення 
значних 

правочинів в 
загальнодоступні
й інформаційній 

базі даних 
Національної 

комісії з цінних 
паперів та 

фондового ринку 
або через особу, 
яка провадить 

діяльність з 
оприлюднення 
регульованої 

інформації від 
імені учасників 

фондового ринку 

URL-адреса 
сторінки власного 

веб-сайту 
товариства, на якій 

розміщена 
інформація про 

прийняття рішення 
щодо попереднього 
надання згоди на 

вчинення значних 
правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 25.04.2019 Загальні збори 
акціонерів 70000000.000 412857.000 169.55000000000 

предметом правочинів 
може бути в тому числі, 

але не виключно, 
послуги страхування та 

перестрахування, 
розміщення коштів 
страхових резервів, 

26.04.2019 vuso.ua 



залучення додаткових 
грошових коштів

 у національній 
та іноземній валюті, 

угоди з нерухомістю, 
гранична сукупна 
вартість яких не 

перевищує 70 000 000 
000,00 грн. (сімдесят 

мільярдів грн. 00 коп.). 

Опис 

Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «СК «ВУСО» 25.04.2019 р. (протокол № 2-2019) прийнято рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, які можуть вчинятися 
Товариством у строк до 30 квітня 2020 року, предметом яких може бути в тому числі, але не виключно, послуги страхування та перестрахування, розміщення коштів 
страхових резервів, залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, угоди з нерухомістю, гранична сукупна вартість яких не перевищує 70 
000 000 000,00 грн. (сімдесят мільярдів грн. 00 коп.). Надати повноваження щодо укладання таких значних правочинів, з правом передоручення голові виконавчого органу 
Товариства на строк з "30" квітня 2019 року по "30" квітня 2020 року включно.  
"За" -  3 557 400 голосів - 100% голосуючих акцій акціонерів, які беруть участь у зборах  
"Проти" - 0 голосів,  
"Утрималися" - 0 голосів, 

 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 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  390   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 03150 м. Київ м. Київ вул.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 2019 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 5972 8666 
259 

первісна вартість 1001 6394 16202 346 
накопичена амортизація 1002 422 7536 87 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- -- 
Основні засоби 1010 23616 67485 1951 
первісна вартість 1011 39033 84801 9904 
знос 1012 15417 17316 7953 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

19979 

інші фінансові інвестиції 1035 -- -- 52503 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- -- 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних 
фондах 1065 21277 39412 -- 

Інші необоротні активи 1090 -- -- -- 
Усього за розділом I 1095 50865 115563 74692 
II. Оборотні активи  
Запаси 1100 530 366 1260 

Поточні біологічні активи 1110 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 1125 33633 33857 2692 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 3606 6287 
368 

з бюджетом 1135 -- -- -- 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- -- -- 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 742 651 355 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 
внутрішніх розрахунків 1145 569 1168 -- 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 4611 2805 6531 
Поточні фінансові інвестиції 1160 113695 79777 64521 
Гроші та їх еквіваленти 1165 134072 273031 90236 
Готівка 1166 27 30 24 
Рахунки в банках 1167 133257 272652 -- 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- 34 -- 



Частка перестраховика у страхових резервах 1180 74856 123231 -- 
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -- 2473 -- 
резервах незароблених премій 1183 74856 120758 -- 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 3 
Усього за розділом II 1195 366314 521207 165966 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 
групи вибуття 1200 -- -- -- 

Баланс 1300 417179 636770 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 1144 1144 -- 
Додатковий капітал 1410 -- -- -- 
Резервний капітал 1415 60000 60000 20000 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 21910 56227 68490 
Неоплачений капітал 1425 -- -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- -- 
Інші резерви 1435 17598 21049 -- 
Усього за розділом I 1495 160652 198420 148490 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 
-- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 4322 7425 -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- -- 
Страхові резерви 1530 208046 330319 85026 
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 60449 79154 -- 
резерв незароблених премій 1533 147597 251165 -- 
Усього за розділом II 1595 212368 337744 85026 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 
-- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 
-- 

товари, роботи, послуги 1615 897 25940 701 
розрахунками з бюджетом 1620 5190 12990 1143 
у тому числі з податку на прибуток 1621 5066 12762 -- 
розрахунками зі страхування 1625 120 249 145 
розрахунками з оплати праці 1630 639 1068 347 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
учасниками 1640 -- -- 7 

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 1645 -- -- 67 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 1650 34512 56999 -- 

Поточні забезпечення 1660 206 1001 1067 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 2595 2359 3665 
Усього за розділом IІІ 1695 44159 100606 7142 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 
-- 

Баланс 1900 417179 636770 240658 
 
 
З 01.01.2019 р. став обов'язковим до застосування МСФЗ 16 "Оренда".Тому звітпро 
фінансовий стан за 2019 рік(Ф-1) складено зi змiнами.  Результати первісного 
застосування стандарту МСФЗ 16 "Оренда" , які мали не суттєвий вплив на показники 
форми "Баланс. Звіт про фінансовий стан" викладено у таблиці в Примітках до 
фінансової звітності за 2019 рік(п.4). 
 
 
Голова правлiння ________________ Артюхов  Андрiй Вiкторович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 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 605971 388198 
Премії підписані, валова сума 2011 1021547 724926 
Премії, передані у перестрахування 2012 (357910) (316507) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 103568 62245 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 2014 45902 42024 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (12647) (7903) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 294653 197436 
Валовий:   
     прибуток  2090 298671 182859 

     збиток  2095 (--) (--) 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -16232 -23007 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -13759 -23007 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -2473 -- 
Інші операційні доходи  2120 24695 12677 
Адміністративні витрати  2130 (55404) (41614) 
Витрати на збут 2150 (203331) (115313) 
Інші операційні витрати  2180 (24986) (11229) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 23413 4373 

     збиток   2195 (--) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 -- -- 
Інші доходи  2240 53917 21515 
Фінансові витрати  2250 (1845) (276) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (764) (5744) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 74721 19868 

збиток 2295 (--) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -36953 -19459 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 37768 409 

     збиток  2355 (--) (--) 
 

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 37768 409 
 



 
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 2566 2144 
Витрати на оплату праці 2505 25986 17330 
Відрахування на соціальні заходи 2510 5192 3481 
Амортизація 2515 10373 3420 
Інші операційні витрати 2520 239605 141780 
Разом 2550 283722 168155 
 
 

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 -- -- 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 -- -- 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 -- -- 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  2615 -- -- 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
  
 
 
Голова правлiння ________________ Артюхов  Андрiй Вiкторович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 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 82 176 
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 13 7 
Надходження від страхових премій 3050 949159 684924 
Інші надходження 3095 50278 38733 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (238499) (137291) 

Праці 3105 (19635) (13608) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (5032) (3595) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (34200) (21919) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (29383) (18562) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (4817) (3357) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (25129) (19421) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 3150 (612585) (494102) 

Інші витрачання 3190 (8807) (9097) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 55645 24807 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 363652 216269 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 9729 5814 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 (281070) (209388) 

необоротних активів 3260 (--) (--) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 92311 12695 
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 -- 2714 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 (--) (276) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -- -2990 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 147956 34512 
Залишок коштів на початок року 3405 134072 100197 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -8997 -637 



Залишок коштів на кінець року 3415 273031 134072 
 
  
 
 
Голова правлiння ________________ Артюхов  Андрiй Вiкторович 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Комарницька Оксана Володимирiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВУСО" 

за ЄДРПОУ 31650052 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 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 1144 -- 60000 39508 -- -- 160652 
Коригування: 
Зміна облікової політики 4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 60000 1144 -- 60000 39508 -- -- 160652 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- 37768 -- -- 37768 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

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 -- -- -- -- 37768 -- -- 37768 
Залишок на кінець року 4300 60000 1144 -- 60000 77276 -- -- 198420 
 
У зв'язку з тим, що формою Звiту про власнийкапiтал не передбачено розкриття 
iнформацiї про iншi резерви, iнформацiя про наявнiсть та змiни у складi iнших 
резервiв початок  та кiнець 2019 року включена в нерозподiлений прибуток. 
На початок року iншi резерви  у сумi 17598 тис.грн та на кiнець року 21048 
тис.грн.  
Балансова вартiсть нерозподiленого прибутку за 2018 та 2019 рiк дорiвнює 21910 
тис.грн. та 56228 тис.грн. вiдповiдно. 
Змiни в капiталi - у сумi 37768 тис.грн складаються з: непораздiлений прибуток-
34318 тис.грн,та iншi резерви - 3450 тис.грн.  
Таким чином станом на початок та на кiнець 2019 року у Звiтi про власний капiтал 
сума нерозподiленого прибутку складае 39508 тис. грн. та 77276 тис.грн. вiдповiдно 
 
 
 
Голова правлiння ________________ 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" 
 
 
          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 2019 року 
Дата затвердження звiтностi Фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску та 
публiкацiї 28.02.2020 року 
Валюта звiтностi Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою 
є нацiональна валюта України - гривня. 
Рiвень округлення Тисяча гривень с одним десятковим знаком. 
 
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): 03150, 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. Станом на 31.12.2019 року Товариство має 
50 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 
Страхування судових витрат б/н 09.07.2019 
Обов'язкове особисте страхування медичних i фармацевтичних працiвникiв (крiм тих, 
якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Держ. бюджету України) 
на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними службових 
обов'язкiв б/н 20.06.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi власникiв собак (за перелiком порiд, 
визначених Кабiнетом Мiнiстрiв України) щодо шкоди, яка може бути заподiяна третiм 
особам б/н 20.06.2019 
Обов'язкове страхування медичних та iнших працiвникiв держ. i комун. закладiв 
охорони здоров'я та держ. наук. установ (крiм тих, якi працюють в устан. i 
органiз., що фiнанс. з Держ. бюджету України) на випадок захворюв. на iнфекцiйнi 
хвороби, пов'язаного з викон. ними проф. обов'язкiв в умовах пiдвищеного ризику 
зараження збудниками iнфекц. хвороб б/н 20.06.2019 
Обов'язкове страхування фiнансової вiдповiдальностi, життя i здоров'я тимчасового 
адмiнiстратора та лiквiдатора фiнансової установи та працiвникiв центрального 
органу виконавчої влади, що реалiзує державну б/н 20.06.2019 
Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса
 б/н 20.06.2019 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання б/н  
Обов'язкове медичне страхування б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi виробникiв (постачальникiв) продукцiї 
тваринного походження, ветеринарних препаратiв, субстанцiй за шкоду, заподiяну 
третiм особам б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi експортера та особи, яка вiдповiдає за 
утилiзацiю (видалення) небезпечних вiдходiв, щодо вiдшкодування шкоди, яку може 
бути заподiяно здоров'ю людини, власностi та навколишньому природному середовищу 
пiд час транскордонного перевезення та утилiзацiї (видалення) небезпечних вiдходiв
 б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi морського судновласника б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв туристичної дiяльностi за 
шкоду, заподiяну життю чи здоров'ю туриста або його майну б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до 
запуску космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування засобiв водного транспорту б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування лiнiй електропередач та перетворюючого обладнання 
передавачiв електроенергiї вiд пошкодження внаслiдок впливу стихiйних лих або 
техногенних катастроф та вiд протиправних дiй третiх осiб б/н 09.07.2019 
Обов'язкове майнових ризикiв користувача надр пiд час дослiдно-промислового i 
промислового видобування та використання газу (метану) вугiльних родовищ б/н
 09.07.2019 
Обов'язкове страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (космiчна iнфраструктура), 
якi є власнiстю України, щодо ризикiв, пов'язаних з пiдготовкою до запуску 
космiчної технiки на космодромi, запуском та експлуатацiєю її у космiчному 
просторi б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування об'єктiв космiчної дiяльностi (наземна iнфраструктура), 
перелiк яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Нацiонального 
космiчного агентства України б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування професiйної вiдповiдальностi осiб, дiяльнiсть яких може 
заподiяти шкоду третiм особам, за перелiком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв 
України б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелi, знищення, вимушеного забою, 
вiд хвороб, стихiйних лих та нещасних випадкiв у випадках та згiдно з перелiком 
тварин, встановленими Кабiнетом Мiнiстрiв України б/н 09.07.2019 
Обов'язкове цивiльної вiдповiдальностi суб'єкта господарювання за шкоду, яку може 
бути заподiяно третiм особам унаслiдок проведення вибухових робiт б/н
 09.07.2019 



Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за 
шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та 
застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв космiчної дiяльностi
 б/н 09.07.2019 
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi морського перевiзника та виконавця робiт, 
пов'язаних iз обслуговуванням морського транспорту, щодо вiдшкодування збиткiв, 
завданих пасажирам, багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам морського 
транспорту та третiм особам б/н 09.07.2019 
 
До складу Товариства станом на 31 грудня 2019 року входить 32 Представництва, 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 Днiпровське вiддiлення Представництва Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "ВУСО" в мiстi Києвi 



29 41275647 Вiнницьке регiональне представництво Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 
30 41275668 Перше регiональне представництво Приватного акцiонерного 
товариства "Страхова компанiя "ВУСО" 
31 41459917 Представництво Приватного акцiонерного товариства "Страхова 
компанiя "ВУСО" в мiстi Чернiговi 
32 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 2019 року складає 390 
працiвникiв, середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2019 роцi -  336 
осiб.  
Компанiя є членом наступних об'єднань: Моторне (транспортне) страхове бюро 
України, Ядерний страховий пул України, Будiвельний страховий пул України, 
Українська Федерацiя убезпечення,  Торгово-Промислової палати України. 
2. Економiчне середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть. 
Товариство здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Економiчне вiдновлення у 2019 роцi 
було помiрним: за оцiнками фахiвцiв реальний ВВП зрiс бiльш нiж на 3,5 %.  
У груднi 2019 року обсяги промислового виробництва впали на 7,7% р/р. Основними 
причинами були м'яка погода (скоротила виробництво в енергетицi), спад у 
металургiї та сумiжних галузях. За пiдсумками 2019 року промислове виробництво в 
Українi скоротилося на 1,8%, що є найгiршим результатом з 2015 року. Скорочення 
промислового виробництва наприкiнцi року погiршило динамiку i багатьох 
супроводжуючих галузей: транспорт, будiвництво. Проте оперативна статистика 
виробництва української металургiї свiдчить про досить стрiмке вiдновлення: обсяги 
виробництва у сiчнi вдалося повернути до рiвня вересня 2019 р. Тому скоро варто 
очiкувати покращення динамiки у промисловостi (без урахування впливу погодного 
чиннику на виробництво в енергетицi). 
Iнфляцiя була суттєво вищою, нiж визначена НБУ iнфляцiйна цiль через стрiмке 
пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати та збiльшення цiн на сировиннi товари.    
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. 
Економiчне зростання залишається повiльним через несприятливе зовнiшнє середовище, 
невизначенiсть пов'язану iз конфлiктом на сходi.  
Керiвництво  Товариства 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 31.12.2019.  
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка 
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв 
дiяльностi та грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб 
широкого кола користувачiв при прийняттi ними економiчних рiшень.  
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. 



Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 
грудня 2019 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи 
Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї 
чиннiй на 01 сiчня 2019 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 
фiнансiв України. 
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень 
вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 
01 сiчня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в 
фiнансовiй звiтностi, а саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої 
iнформацiї. 
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами 
нацiональних законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення 
бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не 
протирiчать вимогам МСФЗ. 
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 01.11.2019 згiдно наказу № 13 вiд 01.11.2019 
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 31.12.2019 31.12.2018 
1 долар США 23,6862 грн. 27.6882 грн. 
1 євро 26,4220 грн. 31,7141 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 2019 року не забезпечує повну вiдповiднiсть цих 
звiтiв МСФЗ. 
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна 
валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч. 
 
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 
6000,00 грн. 
 Для цiлей бухгалтерського облiку основнi засоби класiфiкуються по групам: 
" Земельнi дiлянки ; 
" Будiвлi та споруди; 
" 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.  
За обєктами групи "Земельнi дiлянки" - амортизацiя не нараховується. 
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   60 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  
Договори оренди, в яких Товариство є орендарем 
В момент укладання договору Товариство(далi Орендар) оцiнює, чи є договiр в цiлому 
або окремi його компоненти  договором оренди. 
Товариство оцiнює договiр оренди в цiлому або окремi його компоненти як договiр 
оренди , якщо виконуються такi критерiї: 
- актив є iдентифiкованим; 



- орендарю передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди вiд 
користання iдентифiкованого активу протягом усього перiоду використання активу; 
- орендарю передається право визначити спосiб використання активiв протягом 
усього перiоду використання в обмiн на компенсацiю; 
- орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його 
використання. 
На дату початку оренди Товариство визнає: 
- актив з права  користування та 
- орендне зобов'язання . 
Первiсне визнання активу з прав користування здiйснюється орендарем за первiсною 
вартiстю (собiвартiстю). 
Первiсна вартiсть (собiвартiсть) активу з права користування включає: 
- суму первiсної оцiнки орендного зобов'язання; 
- оренднi платежi, здiйсненi на/до дату /дати початку оренди, за вирахуванням 
отриманих стимулiв до оренди, гарантiйних платежiв; 
- прямi витрати, понесенi орендарем; 
- витрати, що будуть понесенi орендарем на демонтаж, доведення базового активу 
до стану, що вимагається строками та умовами оренди.  
Первiсне визнання орендного зобов'язання орендар здiйснює на дату початку оренди 
за теперiшньою вартiстю орендних платежiв, не сплачених на таку дату. Орендар 
дисконтує платежi за право користування базовим активом протягом строку оренди. 
Орендар застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, якщо ставку в договорi 
оренди не можна визначити. 
Для подальшої оцiнки активу з права користування орендар застосовує  модель облiку 
за первiсною вартiстю (собiвартiстю). 
Орендар оцiнює актив iз права користування за собiвартiстю з вирахуванням будь-
якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв унаслiдок зменшення 
корисностi та  з коригуванням на будь-яку  переоцiнку орендного зобов'язання, якщо 
вiн застосовує для подальшої оцiнки активу з права  користування модель облiку за 
первiсною вартiстю (собiвартiстю). 
Орендар пiсля первiсного визнання здiйснює  нарахування амортизацiї активу з права 
користування, переглядає його справедливу вартiсть, визнає зменшення його 
корисностi вiдповiдно до моделi оцiнки, яка застосовується ним до активiв, 
подiбних до базового активу. 
Орендар амортизує актив iз права користування вiд дати початку оренди до кiнця 
строку корисного використання базового активу, якщо оренда передає орендарю право 
власностi на базовий актив наприкiнцi строку оренди або якщо собiвартiсть активу з 
права користування вiдображає факт, що орендар скористається можливiстю його 
придбання. 
За iнших умов орендар амортизує актив iз права користування з дати початку оренди 
до  бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного використання активу з 
правом використання та кiнець строку оренди. 
Орендар не рiдше одного разу на мiсяць вiдображає в бухгалтерському облiку 
нараховану  суму амортизацiї активу з права користування. 
Товариство застосовує спрощення вiд визнання договору оренди, та не вiдображає в 
облiку актив з права користування та орендного зобов'язання, за короткостроковою 
орендою (менше одного року) та орендою, за якою базовий актив має низьку вартiсть 
(до 25 000 гривень). 
У разi застосування такого спрощення, Товариство (орендар) визнає оренднi платежi 
витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди або iншiй  системнiй 
основi. 
Товариство застосувало модифiкований ретроспективний пiдхiд з коригуванням 
зобов'язання  за орендою, та активу на  право користування майном в сумi, яка 
рiвна  зобов'язанню на дату первiсного застосування (1 сiчня 2019 року)  без 
коригування капiталу.  
 
 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 МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" 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. 
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, 
оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 16 "Оренда", якi набули чинностi 01 сiчня 2019 
року.  
Цей стандарт встановлює принципи визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї 
про оренду. Метою стандарту є забезпечення порядку розкриття орендарями та 
орендодавцями доречною iнформацiї, правдиво представляє цi операцiї. Дана 
iнформацiя є основою, використовуваної користувачами фiнансової звiтностi для 
оцiнки впливу оренди на фiнансовий стан, фiнансовi результати i грошовi потоки 
органiзацiї. 
При первiсному застосування стандарту Товариство застосувало модифiкований 
ретроспективний пiдхiд з коригуванням зобов'язання  за орендою, та активу на  
право користування майном в сумi , яка рiвна  зобов'язанню на дату первiсного 
застосування (1 сiчня 2019 року) , без коригування капiталу.  
 
Результати первiсного застосування стандарту МСФЗ 16 "Оренда" , якi мали не 
суттєвий вплив на показники форми "Баланс. Звiт про фiнансовий стан" викладено у 
таблицi: 
 Код рядка На початок звiтного перiоду (до застосування стандарту) Вплив 
застосування стандарту На початок звiтного перiоду (пiсля застосування стандарту) 
Актив         
Нематерiальнi активи 1000 1650 4322 5972 
первiсна вартiсть 1001 2072 4322 6394 
накопичена амортизацiя 1002 422   422 
     
Усього за роздiлом I 1095 46543 4322 50865 
     
Баланс 1300 412857 4322 417179 
     
Зобов'язання         
Iншi довгостроковi зобов'язання 1515 0 4322 4322 
          
Усього за роздiлом II 1595 208046 4322 212368 
     
Баланс 1900 412857 4322 417179 
 
Управлiнський персонал Товариства  не здiйснював розрахунок  можливого впливу 
запровадження нових або переглянутих стандартiв та тлумачень на його фiнансовий 
стан на 31 грудня 2019 року та на результати його дiяльностi за 2019 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.  
5. Нематерiальнi активи 
Представлення нематерiальних активiв та їх рух у 2019 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 374 149 225 48       422 168 254 
Авторськi та сумiжнi з ним права 1 698 273 1425 226       
 1924 501 1423 
Iншi нематерiальнi активи                    
   
Права користування майном 4322  4322 9534     13856
 6867 6989 
РАЗОМ 6394 422 5972 9808 0 0 0 0 16202 7536 8666 
 
 
У 2019 роцi надходження нематерiальних активiв вiдбулося шляхом  придбання нових 
об'єктiв нематерiальних  активiв. У 2019 роцi вiдбулося  первiсне визнання активу 



з прав користування майном за договорами оренди. Переоцiнок протягом звiтного 
пероду не проводилось. 
 
6. Основнi засоби  
Представлення основних засобiв та їх рух у 2019 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 0,0 13 835 42 371        
 56 206 0 56 206 
Будинки, споруди, передавальнi пристрої 4 693 3 812 881          
 4 693 3 938 755 
Машини та обладнання 7 636 5 991 1 645 1483     48 48 9071 6 625
 2446 
Транспортнi засоби 10 818 3 849 6 969 2 803     996   12 
625 4 984 7 641 
Iнструменти, прилади, iнвентар 1 799 1 574 225 28     25 23
 1 802 1 567 235 
Iншi основнi засоби 252 191 61 156     4 4 404 202
 202 
РАЗОМ 39 033 15 417 23 616 46 841 0 0 1 073 75 84801
 17 316 67485 
 
Исправила: было 23614,4 
 
Надходження основних засобiв протягом звiтного року вiдбулося шляхом як придбання 
нових об'єктiв основних засобiв, так i модернiзацiї iснуючих. Переоцiнок протягом 
звiтного пероду 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.  
 
Протягом звiтного року фiнансовi iнвестицiї  не облiку Товариства вiдсутнi. 
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 31.12.2019
 На 31.12.2018 
 Первiсна вартiсть Резерв знецiнення Балансова вартiсть Первiсна вартiсть
 Резерв знецiнення Балансова вартiсть 
Акцiї українських емiтентiв 225750 151 002 74748 250714 151 002
 99712 
Облiгацiї українських емiтентiв 16 001 16 001 - 16 001 16 
001 - 
Сертифiкати українських емiтентiв 5029 - 5029 13983 - 13983 
Державнi цiннi папери - - - - - - 
РАЗОМ 246780 167 003 79777 280698 167 003 113695 
 
8.Запаси 



Запаси  Товариства станом на звiтну дату представленi наступним чином: 
Категорiя запасiв на 31.12.2019 на 31.12.2018 
Бланки полiсiв, спецзнаки та iншi 3 72 
Паливо 231 311 
Запаснi частини 132 147 
РАЗОМ 366 530 
 
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 31.12.2019 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) 39412 
1125 Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   
  рах 361 Розрахунки зi страхувальниками 36679 
  рах 38 Резерв сумнiвних боргiв 2822 
  Разом:   33857 
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 3238 
  рах 6856 Розрахзунки з СТО за СВ (передплати на СВ) 3049 
  Разом:   6287 
1140 Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв   
  рах 373 Вiдсотки за депозитними та поточними рахунками 651 
1145  Дебiторська заборгованiсть за розрахунками iз внутрiшнiх розрахункiв   
  рах 682 Заборгованiсть МТСБУ за iнвестдоходом 1168 
1155 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть   
  рах 3775 Розрахунки з працiвниками за позиками 12 
  рах 3777  Розрахунки за регресними вимогами 0 
  рах 3778 Розрахунки за агентською винагородою 22 
  рах 37710 Розрахунки за часткою перестраховика 0 
  рах 6853 Розрахунки за виплатами страхового вiдшкодування 31 
 Рах 374 Розрахунки за претензiями 0 
  рах 6852 Розрахунки зi страховими агентами за агентською винагородою
 17 
  рах 372 Розрахунки iз пiдзвiтними особами 6 
  рах  3713 Розрахунки з працiвниками за картковими рахунками 0 
  рах 652 Розрахунки iз ФССзТВП 33 
  рах 37711 Розрахунки з iншими кредиторами 444 
 рах 3773 Розрахунки з МТСБУ (участь в регламентних виплатах) 0 
 рах 3774 Розрахунки за ПВЗ 1699 
 рах 6857 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з вигодонабувачами)
 541 
  Разом:   2805 
 
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 31.12.2019 на 31.12.2018 
Грошовi кошти на поточних рахунках в банку 44419 11770 
в т.ч. в валютi 600 46 
Грошовi кошти на депозитних рахунках в банку 228233 121486 
в т.ч. в валютi 87146 33049 
Каса 30 27 
Грошовi кошти в дорозi 349 789 
РАЗОМ 273031 134072 
   
 



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 31.12.2019 на 
31.12.2018 
рейтинг uaA- та вище 272652 134070 
рейтинг uaBBВ- та вище 0 2 
без рейтингу 0 0 
  272652 134072 
 
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, та довгострокових зобовязань за договорами оренди 
в сумi 7425,4 тис.грн.  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 31.12.2019 (Баланс) включає: 
 
1600 Короткостороковi кредити банкiв   
  рах 601 Короткостроковий кредит банку 0 
1615 Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги   
  рах 631 Розрахунки з вiтчизняними постачальниками та пiдрядниками 945 
  рах 632 Розрахунки з iноземними постачальниками та пiдрядниками   
 рах.376 Розрахунки за цiннi папери 24995 
  Разом:   25940 
1620 Поточнi зобов'язання  за розрахунками: з бюджетом   
  рах 6411 Розрахунки за ПДФО 210 
  рах 6414  Розрахунки за мiсцевими податками 2 
  рах 6413 Розрахунки за податком на прибуток 12761 
  рах 6422 Розрахунки за вiйськовим збором 17 
  Разом:   12990 
1625 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування   
  рах 651 Розрахунки з бюджетом за ЄСВ 249 
1630 Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi   
  рах 66   1068 
1650 Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю   
  рах 361 Розрахунки зi страхувальниками 7691 
  рах 6853 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з страх, потерп) 719 
  рах 6857 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з вигодонабувачами)
 2546 
  рах 6856 Розрахунки за страховими вiдшкодуваннями (з СТО) 95 
  рах 6851 Розрахунки iз перестраховиками 25357 
  рах 6852 Розрахунки з агентами за комiсiйною винагородою 18581 
  рах 6854 Розрахунки за СВ з перестрахувальниками 0 
 рах 6858 Розрахунки iз страховими посередниками (брокери) 2 
  рах 3778 Розрахунки за агентською винагородою вхiдною 0 
  рах 3774 Розрахунки за ПВЗ 2008 
  Разом:   56999 
1660 Поточнi забезпечення   
  рах 471 Резерв вiдпусток  1001 
1690  Iншi поточнi зобов'язання   
  рах 3776 Розрахунки за виконавчими листами 48 
  рах 682 Розрахунки з МТСБУ за внесками в ФЗП 0 
  рах 372  Розрахунки з пiдзвiтними особами 46 
  рах 376 Розрахунки за цiнними паперами 0 
  рах 3771 Розрахунки з iншими кредиторами (непiзнанi платежi) 2236 
  рах 37711 Розрахунки з iншими кредиторами (iншi розрахунки) 29 
  Разом:   2359 
 
 
12. Поточнi забезпечення 
 
Поточнi забезпечення представленi забезпеченням  виплат персоналу у виглядi 
резерву вiдпусток.  
 
 



  На 31.12.2019 Вiдраховано в резерв протягом 2019 року Вiкористано у 
2019 роцi На 31.12.2018 
     
     
1 2 3 4 4 
Резерв забезпечення виплат 1001 2220 1425 206 
 
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 (зi змiнами), 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 
100%. 
Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством, 
згiдно з облiковою полiтикою, у 2019 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 (РКЗ) розраховується один раз на квартал станом на 
звiтну дату за такою формулою: 
    , 
де РКЗП - резерв коливань збитковостi на попередню звiтну дату; 
КНЗМ - коефiцiєнт нетто-збитковостi за видом страхування в останньому кварталi, що 
визначається за формулою коефiцiєнта нетто-збитковостi, наведеною у пунктi 4 цього 



роздiлу, для якої як розрахунковий перiод визначається останнiй квартал звiтного 
перiоду; 
ЗСПМ - зароблена страхова премiя. Якщо за результатом дiяльностi страховика такий 
показник має вiд'ємне значення, для цiлей розрахунку застосовується нуль. 
4. Коефiцiєнт нетто-збитковостi за видом страхування розраховується за такою 
формулою: 
    , 
де ФВ - фактичнi виплати (за вирахуванням частини виплат, компенсованої 
перестраховиками вiдповiдно до укладених страховиком (перестраховиком) договорiв 
перестрахування) за страховими випадками у розрахунковому перiодi з урахуванням 
обсягу страхових виплат, якi пiдлягають виплатi за врегульованими страховими 
випадками (кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами); 
j - квартал; 
ВВ - витрати на врегулювання збиткiв за страховими випадками у розрахунковому 
перiодi; 
РЗЗП, РЗЗК - розмiр резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на початок та 
кiнець розрахункового перiоду (за вирахуванням розмiру частки перестраховикiв у 
цих резервах); 
РЗНЗП, РЗНЗК - розмiр резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi на початок та 
кiнець розрахункового перiоду (за вирахуванням розмiру частки перестраховикiв у 
цих резервах); 
ЗСП - зароблена страхова премiя. Якщо за результатом дiяльностi страховика такий 
показник має вiд'ємне або нульове значення, для цiлей розрахунку вiн вважається 
рiвним нулю. 
        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 2018 рiк дорiвнював 21,2 млн. грн., тому вiдрахування до резерву 
продовжували здiйснюватися. 
      Загальна величина сформованих резервiв на звiтну дату за останнi два роки 
становить: 
Вид страхового резерву на 31.12.2019 на 31.12.2018 
Резерв незароблених премiй   251165 147 597 
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 24803 22 304 
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 54351 38 145 
Резерв коливань збитковостi 0 0 
Резерв катастроф 21049 17 598 
РАЗОМ: 351368 225 644 
   
Частка перестраховикiв в резервi незароблених премiй 120758 74856 
Частка перестраховикiв в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв 2473  
 
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 31.12.2019 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 31.12.2019 р. 
розмiр статутного капiталу становить 2270,8 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 31.12.2019 є 14 фiзичних осiб та  юридична особа: 
Акцiонерне Товариство "Закритий Недиверсифiкований Венчурний Корпоративний 
Iнвестицiйний Фонд "Альтитуда"  Код ЄДРПОУ 43157408 .  
 
15. Резервний капiтал та вiльнi резерви 
Резервний капiтал  на 31.12.2019 дорiвнює 60 000,0 тис. грн., та мiсть резервний 
капiтал, сформований на вимогу законодавства та умов стутуту в минулих роках у 
сумi 20 000,0 грн. та 40 000,0 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 2019 2018 
1 3 4 
Премiї пiдписанi, валова сума 1021546,8 724 926 
Премiї, переданi у перестрахування 357909,8 316 507 
Змiна резерву незароблених премiй, валова сума -103567,5 -62 245     
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй 45901,9     42 024 
     
Чистi заробленi страховi премiї 605971,4 388198 
Витрати, що вiдносяться до собiвартостi: 
Стаття 2019 2018 
1 3 4 
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 12646,6 7 903 
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 294653,3 197 436 
РАЗОМ: 307299,9 205 339 
 
Iншi операцiйнi доходи 
Iншi операцiйнi доходи за статтями 2019 рiк 2018 рiк 
- вiдсотки, нарахованi по поточним та депозитним рахункам 13595,5 7715 
- курсовi рiзницi операцiйнi 8468,5 3125 
- операцiйна оренда активiв     
- списання кредиторської заборгованостi по якiй минув термiн позовної давнини
 1538,3 16 
- надання агентських послуг та послуг асистансу   880,3 429 
-вiдшкодування перестраховика 477 673 
- iншi доходи операцiйної дiяльностi -264,5 719 
РАЗОМ: 24695,1 12677 
 
Iншi доходи 
Iншi доходи за статтями 2019 рiк 2018 рiк 
 реалiзацiї регресного права (за участю МТСБУ) 0 0 
 реалiзацiї регресного права  30249 21509 
 доходи вiд торгiвлi цiнними паперами 23667,4 - 
iншi доходи 0,7 6 
РАЗОМ: 53917,1 21515 
Адмiнiстративнi витрати 
До складу адмiнiстративних витрат увiйшли витрати, пов'язанi з утриманням апарату 
управлiння, якi включали: 
 
Адмiнiстративнi витрати за статтями 2019 рiк 2018 рiк 
зарплату адмiнiстративного апарату та нарахування до фондiв 31178 20811 
оренда примiщень 619 4405 
послуги банкiв 3121 2023 
iнформацiйнi послуги 558 582 
комунальнi послуги 56 264 
амортизацiйнi вiдрахування 7887 2828 
матерiальнi витрати 2566 2144 
витрати на вiдрядження адмiнiстративного персоналу 349 43 
технiчна пiдтримка та супровiд ПЗ 4952 3682 
iншi витрати 4118 4832 
РАЗОМ: 55 404 41 614 
   
 
Витрати на збут 
Витрати на збут за статтями 2019 рiк 2018 рiк 



-виплату агентської винагороди 196885 104 744 
-зарплату персоналу та нарахування до фондiв - - 
-рекламу 2084 3 131 
-оренду примiщень 963 3 573 
амортизацiйнi вiдрахування 2486 572 
-iншi витрати 913 3 293 
РАЗОМ: 203 331 115313 
 
Iншi операцiйнi витрати  
Iншi операцiйнi витрати за статтями 2019 рiк 2018 рiк 
Витрати вiд змiн у технiчних резервах, iнших, нiж резерв незароблених премiй 16232
 23 007 
вiдрахування в централiзованi страховi резервнi фонди 5028 4 650 
вiдрахування у фонд запобiжних заходiв 15 13 
списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 311 75 
внески в об'єднання страховикiв 1974 1 861 
курсовi рiзницi 16748 3 929 
визнанi штрафних санкцiї 83 179 
 iншi витрати 827 523 
РАЗОМ: 41218 34236 
У звiтi про фiнансовi результати витрати вiд змiни iнших страхових резервiв 
розкритi окремою строкой (2110) 
Iншi витрати 
Iншi витрати за статтями 2019 рiк 2018 рiк 
- збитку вiд операцiй з цiнними паперами 0 664 
- iнших витрат  764 5081 
РАЗОМ: 764 5745 
   
 
Фiнансовi витрати 
Фiнансовi витрати 2019 рiк 2018 рiк 
% за кредитом 0 276 
Процентнi витрати за орендним зобов'язанням орендаря  1845  
РАЗОМ: 1845 276 
Збiльшення фiнансових витрат в звiтному роцi у порiвняннi з минулим роком повязано 
з первiсним визнанням орендного зобов'язання орендарем,  та вiдповiдно до вимог 
МСФЗ 16 "Оренда" - дисконтуванням  платежiв за право користування базовим активом 
протягом строку оренди. 
. 
 
 
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 2019 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 2019 рiк 2018 рiк 
податок на доходи вiд страхової дiяльностi 28238 18 979 
податок на прибуток за загальною ставкою 8707 480 
податок на прибуток нерезидентiв 8 0 
РАЗОМ: 36953,2 19 459 
 
          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%) 
та нерухомостi, проте абсолютна величина нетто-активiв значно перевищує 



нормативний запас платоспроможностi, 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  нормативи 
достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi 
активiв та ризиковостi операцiй, вимоги до яких встановленi Розпорядженням 
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових 
послуг  № 850 вiд 07.06.2018 "Про затвердження Положення про обов'язковi критерiї 
i нормативи достатностi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, 
якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика" 
Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2019 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 2019 року операцiй з пов'язаними сторонами не проводилося. 
Власники iстотної участi Товариства серед акцiонерiв вiдсутнi. 
Загальний розмiр суми винагороди, отриманої членами Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" у 
2019      роцi            складає 1191 тис. грн.  
Загальний розмiр суми винагороди, отриманої членами наглядової ради ПрАТ "СК 
"ВУСО" у 2019 роцi складає 654  тис. грн.  
22. Подiї пiсля дату балансу 
Iстотних подiй, що можуть вплинути на стан iнформацiї, розкритий у фiнансовiй 
звiтностi за 2019 рiк, на думку Товариства,  пiсля звiтної дати  не вiдбулося. 
 
Звiт про корпоративне управлiння та стрес-тестування додається окремо. 
                                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 
фірмою) 

 

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

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Міжнародний 
фінансовий аудит" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

3 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 37024556 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03179, м. Київ, вул. Академіка 
Єфремова, 9 кв. 5 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100254 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

№335/2 
22.12.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) 

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. 
 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту № 01/38 
12.03.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 21.02.2020 - 27.04.2020 



12 Дата аудиторського висновку 27.04.2020 
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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 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 на думку керівництва,  застосування припущення щодо здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, 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 "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 Товариством нараховано  резерв 
знецінення у розмірі від 35 до 100 відсотків від вартості акцій в залежності від 
фінансового стану емітента, який становить станом на 31.12.2019 року. 
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: 
- 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; 
- 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 
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 
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 збитків, 
завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу, іншим користувачам морського 
транспорту та третім особам б/н 09.07.2019 
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 
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 
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 
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 
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 
 
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 андеррайтинговий 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 
 
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 
 
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. 
 
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 придбання (%) 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, Рішення НКЦПФР № 150 від 15.03.2018 
  6 831 436,00   
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",  
код ЄДРПОУ 33102403 Акції  20 920,50 0,0163 Заблоковано,  
 
  83 682,00   
ПАТ "ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ",  
код ЄДРПОУ 37193993 Акції корпоративного інвестиційного 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 корпоративного інвестиційного 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. 
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 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 фахівець 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.  
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 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 їм 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 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 законодавстом. 
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 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; 
" 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. 
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. 
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. 
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 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 
місце проведення аудиту 03179, м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9  
кв. 5 
 
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, 
є  
Юрієва Ірина Володимирівна   
 
Підпис аудитора       Юрієва І.В.  
                                    
 
Директор                  Арцев М.Ю. 
 
м. Київ, вул. Академіка Єфремова, 9 кв. 5  
   
27 квітня 2020 року 
 
 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 

Я, Голова правління СК" ВУСО" Артюхов А.В., підтверджую, що, наскільки мені відомо, річна фінансова 
звітність, підготовлена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із 
Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне 
подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, а також про те, що 
звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 
діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з яким ми стикаємся у своїй 
господарській діяльності.Посилаючись на основнi фактори дiяльностi Товариства, а саме: -Товариство не 
здiйснило публiчну пропозицiю акцiй, акцiї не допущенi до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до 
бiржового реєстру; - Товариство виробничу дiяльнiсть здiйснює, заробiтна плата виплачується. Рiчний звiт 
Емiтента цiнних паперiв подається за результатами перевiрки фiнансової звiтностi незалежним аудитором. На 
Загальних зборах акціонерів 30.04.2020  року був розглянутий та затверджений рiчний звiт товариства за 2019 рiк i 
погоджений для його оприлюднення.      



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 

Національної комісії з 
цінних паперів та фондового 

ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
22.02.2019 05.02.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                      

28.02.2019 28.02.2019 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення його 
філій, представництв                                                                                                                                                                             

08.04.2019 09.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             
25.04.2019 25.03.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                                                      

25.04.2019 26.04.2016 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів                                                                                                                                                                     

01.07.2019 01.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента                                                                                                                                                                                                             
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	У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?
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	Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства:
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	Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   UТак, введено посаду ревізора
	Кількість членів ревізійної комісії U 1 U осіб.
	Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? U 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?
	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 )  U Так
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