
 

 

29 квітня 2016 р. 

 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВУСО» повiдомляє, що у зв'язку з виходом 

Приватного акцiонерного товариства "ВСК Iншуранс Груп" з числа акцiонерiв ПрАТ "СК "ВУСО" 

рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ВУСО» вiд 25.04.2016 р. (протокол № 1-2016) 

достроково припинено повноваження члена Наглядової Ради – Приватного акцiонерного 

товариства "ВСК Iншуранс Груп". Приватне акцiонерне товариство "ВСК Iншуранс Груп" (код 

ЄДРПОУ 35689942)часткою в статутному капiталi ПрАТ "СК "ВУСО" не володiє. Особа 

перебувалана на посадi члена Наглядової Ради ПрАТ «СК «ВУСО» з 06.08.2009 р. 
 

Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ВУСО» повiдомляє, що у зв'язку iз 

достроковим припиненням повноважень члена Наглядової Ради ПрАТ "ВСК Iншуранс Груп", 

рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв ПрАТ «СК «ВУСО» вiд 25.04.2016 р. (протокол № 1-2016) 

членом Наглядової Ради ПрАТ "СК "ВУСО" обрано - Назарчука Михайла Iгоровича, строком - до 

25.04.2017 року. Назарчук Михайло Iгорович (посадова особа не надала згоди на розкриття своїх 

паспортних даних) володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 9.99 вiдсоткiв. 

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

останніх п’яти років особа обiймала посади Голови Бiржової ради Приватного акцiонерного 

товариства "Фондова бiржа "IННЕКС", члена Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку, Радника Голови Бiржової ради Приватного акцiонерного товариства "Фондова бiржа 

"IННЕКС" та Доцента Мiжрегiональної Академiї управлiння персоналом. 



24 березня 2016 р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО» 

повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів Товариства 

відбудуться «25» квітня 2016 року о  10 год. 00 хв. 

за місцезнаходженням Товариства: 

03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича , буд. 31, третій поверх, каб.315 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання робочих органів Загальних зборів – Голови, Секретаря та Лічильної комісії; 

2. Звіт Правління Товариства за 2015 рік; 

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік; 

4. Звіт Ревізора Товариства за 2015 рік; 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства; 

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства; 

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства; 

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік; 

9. Про визначення порядку покриття збитків за підсумками роботи у 2015 році; 

10. Про внесення змін до Статуту Товариства; 

11. Про  припинення  повноважень  членів Наглядової ради Товариства; 

12. Про визначення нового чисельного складу Наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО»  та обрання членів 

Наглядової ради Товариства; 

13. Про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства; 

14. Про затвердження Положення про Наглядову Раду Товариства; 

15. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх 

предметом перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства 

за 2015 рік, які можуть вчиняться  товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із 

зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості; 

16. Попереднє надання згоди на здійснення угод, щодо яких є зацікавленість. 

 

Реєстрація учасників Зборів буде проводитися з 08 год. 00 хв. до 10 год. 00 хв. за місцем проведення Зборів. 

Акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково  

довіреність оформлену належним чином. 

Акціонери вправі вносити свої пропозиції щодо порядку денного Зборів не пізніше як за 30 днів до їх скликання в 

письмовому вигляді на ім’я Голови Правління Товариства. 

Ознайомлення з документами, які пов’язані із порядком денним може бути здійснено за 5 днів до початку Зборів за 

місцезнаходженням Товариства. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах : 

24 година 00 хвилин 19 квітня 2016 року.  

Довідки за телефоном: (044) 500 37 73 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) 

Найменування показника Період 

звітний попередній 

Усього активів 380626,0 413895,1 

Основні засоби 8868,7 3010,8 

Довгострокові фінансові інвестиції 58598,6 58598,6 

Запаси 637,9 461,8 

Сумарна дебіторська заборгованість 15347,3 21109,3 

Грошові кошти та їх еквіваленти 84369,7 82184,0 

Нерозподілений прибуток 122935,1 164005,4 

Власний капітал 261647,3 276174,2 

Статутний капітал 60000 60000 

Довгострокові зобов'язання - - 

Поточні зобов'язання 22679,2 42123,5 

Чистий прибуток (збиток) (-6320,1) 9350,9 

Середньорічна кількість акцій (шт.) - - 

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 365 349 

 

Голова Наглядової Ради                                                                                                О.В. Шойхеденко 

ПрАТ «СК «ВУСО»   

 

Голова Правління 

ПрАТ «СК «ВУСО»                                                                                                       О.В. Мітроніна  



Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

В.о. Голови 

Правлiння 
      

Шойхеденко Олександр 

Валерiйович 

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

М.П. 
22.04.2014 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2013 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

31650052 

4. Місцезнаходження 

Донецька , Ворошиловський, 83001, м. Донецьк, вул. Постишева, 60, сьомий поверх 

5. Міжміський код, телефон та факс 

062-300-30-31 062-300-30-31 

6. Електронна поштова адреса 

vuso@vuso.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 23.04.2013 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у БЮЛЕТЕНЬ ЦIННI ПАПЕРИ УКРАЇНИ 75   23.04.2013 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.vuso.ua в мережі Інтернет 22.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

акцій (розміру часток, паїв) 
 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

 



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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про корпоративне управління Х 

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

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

об'єкта) житлового будівництва) 

 

34. Примітки 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi у зв'язку 

з тим, що Товариство протягом звiтного року не брало участi у створеннi 

юридичних осiб. 

Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутнє у у зв'язку з тим, що 

Товариство не зверталося до рейтингових агентств з метою отримання 

рейтингу. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 

3. Дата проведення державної реєстрації 

24.09.2001 

4. Територія (область) 

Донецька 

5. Статутний капітал (грн) 

60000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

349 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 

10. Органи управління підприємства 

 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Укрсоцбанк 

2) МФО банку 

300023 

3) поточний рахунок 

26507000000760 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Форум 

5) МФО банку 

322948 

6) поточний рахунок 

26509001138355 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 



Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника 

за непогашення кредиту) 

АВ 

584974 
15.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя з безстроковим термiном дiї 

  

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, 

водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу) 

АВ 

584966 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 
АВ 

584965 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вiд нещасних випадкiв 
АВ 

584968 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, якi 

мають у власностi або iншому законному володiннi зброю за 

шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну в 

результатi володiння, зберiгання або використання цiєї зброї 

АВ 

584961 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування фiнансових ризикiв 
АВ 

584967 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ 14.09.2011 Державна Необмежена 



584975 комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Опис 
Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

  

Страхування здоров'я на випадок хвороби 
АВ 

584971 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АВ 

584973 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 
АВ 

584969 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

584970 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,  

АВ 

584972 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання  

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

АВ 

584972 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування медичних витрат 
АГ 

569641 
16.03.2011 

Державна 

комiсiя з 
Необмежена 



регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування залiзничного транспорту 
АВ 

594200 
03.01.2012 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

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 д 

АВ 

584960 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi 

працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони, 

членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 

АВ 

584963 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних 

вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при 

перевезеннi небезпечних вантажiв 

АВ 

584959 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АГ 

569640 
16.03.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, що яка буди заподiяна внаслiдок 

ядерного iнциденту 

АВ 

584962 
14.09.2011 

Державна 

комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Необмежена 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, АВ 18.07.2011 Державна Необмежена 



випадкового пошкодження або псування 584729 комiсiя з 

регулювання 

ринкiв 

фiнансових 

послуг 

Опис Лiцензiя видана безстроково 

  

Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря 

1 2 3 

01.03.2012 25.03.2013 Нечитайло Роман Григорович 

Опис Протоколом № 3/2 вiд 01.03.2012р. затверджено Положення про корпоративного секретаря 

ПрАТ «СК «ВУСО» та обрано корпоративного секретаря на 2012 рiк. У 2013 роцi 

протоколом № 7 вiд 25.03.2013 Наглядовою Радою обрано корпоративним серкетарем 

Нечитайло Р.Г. термiном до 31.12.2013 включно. 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мiтронiна Олена Вiкторiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища. Фiлолог. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

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

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.10.2011 3 роки 

9) Опис 

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

До повноважень та обов'язкiв Голови правлiння належить щоденне керiвництво дiяльнiстю Товариства; 

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

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

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

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

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



суперечать Статуту Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Загальний 

стаж роботи 18 рокiв. Винагорода отримана згiдно штатного розкладу. Згоди на розкриття паспортних 

даних не надано. Станом на дату підписання звіту Мітроніна О.В. знаходиться у відпустці по догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку; виконуючим обов’язки Голови Правління призначено 

Шойхеденко О.В. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Артюхов Андрiй Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища. Математик 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник голови правлiння з продажiв ПрАТ "СК "ВУСО" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

24.10.2011 3 роки 

9) Опис 

До компетенцiї заступника Голови Правлiння вiдноситься: забезпечення виконання рiшень Зборiв, вимог 

даного Статуту, наказiв та розпоряджень Голови Правлiння; затвердження поточних планiв дiяльностi 

Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання за напрямками, визначеними Головою Правлiння; 

виконання обов'язкiв Голови Правлiння за умови її вiдсутностi; iншi обов'язки, передбаченi посадовою 

iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода виплачена згiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 

15 рокiв.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ягодинець Артем Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1979 



5) освіта** 

вища. Економiст. 

6) стаж керівної роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ДП "Мiжнародний аеропорт "Бориспiль", адмiнiстративний директор 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

04.09.2013 3 роки 

9) Опис 

До компетенцiї заступника Голови Правлiння вiдноситься: забезпечення виконання рiшень Зборiв, вимог 

даного Статуту, наказiв та розпоряджень Голови Правлiння; затвердження поточних планiв дiяльностi 

Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання за напрямками, визначеними Головою Правлiння; 

виконання обов'язкiв Голови Правлiння за умови її вiдсутностi; iншi обов'язки, передбаченi посадовою 

iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода виплачена згiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 

10 рокiв.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бондаренко Олександр Вiкторович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища. Iнженер-програмiст 

6) стаж керівної роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальник звiтно-аналiтичного вiддiлу ПрАТ "СК "ВУСО" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

03.01.2012 3 

9) Опис 

До компетенцiї заступника Голови Правлiння вiдноситься: забезпечення виконання рiшень Зборiв, вимог 

даного Статуту, наказiв та розпоряджень Голови Правлiння; затвердження поточних планiв дiяльностi 

Товариства та заходiв, необхiдних для їх виконання за напрямками, визначеними Головою Правлiння; 

виконання обов'язкiв Голови Правлiння за умови її вiдсутностi; iншi обов'язки, передбаченi посадовою 

iнструкцiєю. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода виплачена згiдно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 

14 рокiв.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 



особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Прохоров Сергiй Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища. Економiст 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПрАТ "СК "ВУСО" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

20.02.2012 3 

9) Опис 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 

про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 

умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 

членiв iнших органiв Товариства; обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, та iншi питання, передбаченi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Наглядової Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шойхеденко Олександр Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1975 



5) освіта** 

Вмща. Економiст 

6) стаж керівної роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ПРАТ "ВСК "Iншуранс груп" 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

20.02.2012 3 

9) Опис 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 

про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 

умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 

членiв iнших органiв Товариства; обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, та iншi питання, передбаченi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода не виплачувалась. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. На дату 

пiдготовки звiту Шойхеденко О.В. призначений Наглядовою Радою виконуючим обов'язки Голови 

Правлiння. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Назарчук Олександр Iгорович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в  

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища. Фiлолог 

6) стаж керівної роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд "АЛЬТЕРА ФIНАНС-

ФОНД НЕРУХОМОСТI", Голова Наглядової ради 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

20.02.2012 3 



9) Опис 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 

про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 

умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 

членiв iнших органiв Товариства; обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря 

Товариства; обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом; обрання аудитора 

Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, та iншi питання, передбаченi Статутом 

Товариства. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Винагорода не виплачувалась. Загальний стаж керiвної роботи - 20 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

член наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

ПрАТ "ВСК "Iншуранс груп" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в 35689942  

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж керівної роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/в 

8) дата обрання та термін, на який обрано 

20.02.2012 3 

9) Опис 

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: затвердження в межах своєї компетенцiї положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства; пiдготовка порядку денного Зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових Зборiв; прийняття рiшення про проведення чергових або 

позачергових Зборiв вiдповiдно; прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй, 

про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених Законом; обрання та припинення повноважень членiв Правлiння Товариства, затвердження 

умов їх контракту, встановлення розмiру їх винагороди; обрання та припинення повноважень голови i 

членiв iнших органiв Товариства;  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ПрАТ "ВСК 

"Iншуранс груп" 
35689942 

01021 Україна 

Печерський р-н м. Київ 

Iнститутська, буд. 19 б 

29.12.2007 4199992 69.9999 4199992 69.9999 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Шойхеденко 

Олександр 

Валерiйович 

д/в  24.06.2010 1560000 26 1560000 26 0 0 

Усього 5759992 95.9999 5759992 95.9999 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Не обов'язково для заповнення.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
22.04.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань: 1.Обрання Робочих органiв Зборiв, Голови, секретаря та Лiчильної комiсiї. 2.Звiт 

Правлiння Товариства. 3. Звiт Наглядової Ради Товариства. 4. Прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Приняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової 

Ради Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 7. Розподiл прибуткiв i 

збиткiв Товариства за 2012 рiк. 8. Попереднє схвалення значних угод, якi можуть укладатися 

Товариством протягом не бiльш як одного року, визначення їх характеру та граничної вартостi. 9. 

Попереднє надання згоди на здiйснення угод, щодо яких є зацiкавленнiсть. 10. Про внесення змiн до 

статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї. 11. Затвердження Положення про 

Загальнi збори Товариства. 12. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства. 13. 

Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства. 14. Затвердження Положення про 

ревiзора Товариства. 15. Про вiдкриття та припинення дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв 

Товариства. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
29.07.2013 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Перелiк питань: 1. Про обрання Робочих органiв Зборiв; Голови та секретаря та Лiчильної комiсiї; 2. 

Про збiльшення статутного капiталу Товариства. За питанням другим загальними зборами 

акцiонерiв ухвалено статутний капiтал не збiльшувати. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

26.04.2013 258/1/02/анульов. ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 60005 60005 100 

Опис Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 258/1/02 скасовано у звязку з обмiном на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 515/1/03 

  

24.10.2003 515/1/03/анульов. ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 580000 5800000 100 

Опис Свiдоцтво по реєстрацiю випуску акцiй № 515/1/03 скасовано у зв'язку з обмiном на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 767/1/04. 

  

28.12.2004 767/1/04/анульов ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 1500000 15000000 100 

Опис Свiдоцтво по реєстрацiю випуску акцiй № 767/1/04 скасовано у зв'язку з обмiном на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 506/1/06-Т 

  

28.12.2004 
506/1/06-

Т/анульов. 
ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 4500000 45000000 100 

Опис Свiдоцтво по реєстрацiю випуску акцiй № 506/1/06-Т скасовано у зв'язку з обмiном на Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй 501/1/06 

  

28.12.2004 935/1/10  ДКЦПФР UA0506411000 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 6000000 60000000 100 

Опис 

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

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

Форма iснування акцiй - бездокументарна. У звiтному перiодi обiг акцiй на зовнiшньому органiзацiйно оформленому ринку цiнних паперiв, 

додаткова емiсiя та викуп цiнних паперiв не здiйснювалися. Акцiї не були включенi до лiстингу/делiстингу фондових бiрж. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. 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: 
2273.7 2874.1 17020 13146.4 19293.7 16020.5 

будівлі та 

споруди 
417.5 371.5 13293 8636.6 13710.5 9008.1 

машини та 

обладнання 
742.3 898 0 0 742.3 898 

транспортні 

засоби 
941.3 1511.8 3727 4472.0 4668.3 5983.8 

інші 172.6 92.8 0 0 172.6 92.8 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 2273.7 2874.1 17020 13146.4 19293.7 16020.5 

Опис Термiни корисного використання основних засобiв, прийнятi облiковою полiтикою у звiтному 

роцi, по групам вдповiдно: будiвлi та споруди - 240 мiс., iнвестицiйна нерухомiсть - 240 мiс., 

меблi, iнструменти, прилади, iнвентар - 60 мiс., офiсне устаткування (комп. технiка, компьютернi 

програми, iншi iнформацiйнi системи, модеми, iн.) - 60 мiс., iншi основнi засоби - 50 мiс. Сума 

нарахованого зносу на 31.12.2013 р. становить 8 074,1 тис. грн., загальна ступiнь зносу 73,7 %. 

Вартiсть основних засобiв суттєво не змiнювалася, обмеження на використання майна вiдсутнє. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

254654 213683 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
60000 60000 

Скоригований 

статутний капітал 

(тис. грн)  

60000 60000 

Опис Вартiсть чистих активiв Товриства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих 

до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку - згiдно Методичних 

рекомендацiй ДКЦПФР вiд 17.11.2004 № 485, з урахуванням вiдповiдних коригувань звiту про 

фiнансовий стан пiдприємства (Баланс). 

Висновок Зареєстрований Статутний капiтал Товариства внесений повнiстю грошовими коштами та 

складає 60 000 000 (шiстдесят мiльйонiв) гривень, що вiдповiдає 5 694 127,42 євро за курсом 



НБУ на 31.12.2013 р. Вартiсть чистих активiв ПРАТ "СК " ВУСО" станом на 31.12.2012р. 

становить 254 654,0 тис.грн., що перевищує розмiр Статутного капiталу на 194654,0 тис. грн.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 37 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 17237 X X 

Усього зобов'язань X 17274 X X 

Опис: Заборгованiсть, що числиться на балансi Товариства станом на 31.12.2013 є 

поточною. Товариство спроможне виконати всi зобов'язання. 

XIV. 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 Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

01.02.2013 04.02.2013 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

18.02.2013 18.02.2013 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

18.02.2013 18.02.2013 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

19.06.2013 19.06.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  



22.04.2013 25.06.2013 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

01.07.2013 01.07.2013 
Відомості про проведення загальних 

зборів 

06.11.2013 07.11.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

07.11.2013 08.11.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

29.11.2013 02.12.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

02.12.2013 02.12.2013 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "Аудиторська 

компанiя "ПАРТНЕР-

АУДИТ" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
35319183 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83014, м. Донецьк, проспект 

Дзержинського, 64 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
4027 27.09.2007 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

38 П 000038 16.04.2014 

05.07.2012 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 рiк 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2013 2 1 

2 2012 2 1 

3 2011 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): Нi Ні 



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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

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

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій   

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   

Інше (запишіть): Нi Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  4 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  1 

 



Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
15 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi наглядової ради 

вiдсутнi. 

Інші (запишіть)   

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Так 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  Нi 

 

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): Нi  X 

 

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)   

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
Ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

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 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні 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) Ні 

 

 

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 акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Положення про Раду керiвникiв 

Представництв, Положення про 

Представництва, Положення про 

корпоративного секретаря, 

Положення про внутрiшнього 

аудитора. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Ні 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Ні 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Ні 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Ні 



Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Нi 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X  

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 

Інше (запишіть)  Нi 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Наглядова рада X  

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) Нi 

 



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

 Так Ні 

З власної ініціативи   X 

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  Ревiзiйна комiсiя в Товариствi 

вiдсутня 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків  X  

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): Нi    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори  Х 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 



управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Товариством не затверджувався кодекс корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Нi  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Нi 

ЗВIТ про корпоративне управлiння ПрАТ «СК «ВУСО» за 2013 рiк 

1. Мета провадження дiяльностi страховика. 

Метою дiяльностi ПрАТ «СК «ВУСО» є одержання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства в 

результатi здiйснення пiдприємницької дiяльностi у галузi надання страхових послуг.  

Предметом дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, 

пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

2. Факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння (з 

посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого вiдхилення протягом 

року. 

Принципи корпоративного управлiння  викладенi на пiдставi загальноприйнятих мiжнародних 

стандартiв корпоративного управлiння та з урахуванням нацiональних особливостей i досвiду 

принципiв та рекомендацiй, необхiдних для удосконалення практики корпоративного управлiння в 

Українi. Кодекс корпоративного управлiння мicтить важливi принципи та рекомендацiї щодо 

якiсного та прозорого управлiння товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у 

пiдвищеннi їх iнвестицiйної привабливостi та конкурентоспроможностi. Страховик дотримується 

в своєї дiяльностi вищезазначених принципiв. 

Вiдсутнi факти недотримання принципiв корпоративного управлiння. 

3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 

страховиком) (для юридичних осiб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

мiсцезнаходження; для фiзичних осiб – прiзвища, iмена та по батьковi), їх вiдповiднiсть 

встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

Власники iстотної участi ПрАТ «СК «ВУСО» станом на 31.12.2013 р.:  

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

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

Юридична особа ПрАТ «ВСК Iншуранс Груп» (код ЄДРПОУ 35689942; мiсцезнаходження 01021, 

м.Київ, вул. Iнститутська, будинок 19Б) володiє 4 199 991шт. простих iменних акцiй на загальну 

сумму 41 999 910 грн., що становить 69.9999 % статутного капiталу ПрАТ «СК «ВУСО». 

Склад власникiв iстотної участi протягом року не змiнився. Фактiв невiдповiдностi встановленим 

законодавством вимогам протягом звiтного року не виявлено. 

4. Iнформацiя про склад наглядової ради страховика та його змiну за рiк, у тому числi утворенi 

нею комiтети. 

Склад наглядової ради ПрАТ «СК «ВУСО»: 

Прохоров Сергiй Миколайович 

Назарчук Олександр Iгорович 

Шойхеденко Олександр Валерiйович 

ПрАТ «ВСК Iншуранс груп» в особi голови правлiння Пiастро С.В. 

Змiн у складi наглядової ради протягом року не було. 

5. Iнформацiя про склад виконавчого органу страховика та його змiну за рiк. 

Виконавчим органом ПрАТ «СК «ВУСО» згiдно Статуту є Правлiння. 

Склад правлiння Станом на 01.01.2013: 



Мiтронiна Олена Вiкторiвна – Голова Правлiння; 

Сiдорова Тетяна Анатолiївна – Заступник Голови Правлiння; 

Братковський Леонiд Мiронович – Заступник Голови Правлiння; 

Артюхов Андрiй Вiкторович – Заступник Голови Правлiння; 

Станом на 06.11.2013 наглядовою радою затверджений склад правлiння у складi: 

Мiтронiна Олена Вiкторiвна – Голова Правлiння; 

Братковський Леонiд Мiронович – Заступник Голови Правлiння; 

Артюхов Андрiй Вiкторович – Заступник Голови Правлiння; 

Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правлiння; 

Станом на 01.12.2013 наглядовою радою затверджений склад правлiння у складi: 

Мiтронiна Олена Вiкторiвна – Голова Правлiння; 

Артюхов Андрiй Вiкторович – Заступник Голови Правлiння; 

Ягодинець Артем Володимирович – Заступник Голови Правлiння; 

Бондаренко Олександр Вiкторович – Заступник Голови Правлiння; 

Теркулова Катерина Миколаївна – Заступник Голови Правлiння. 

6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг, або 

iнформацiю про вiдсутнiсть таких фактiв. 

Протягом звiтного року факти порушення членами наглядової ради та правлiння внутрiшнiх 

правил не мали мiсця. 

7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 

страховика, в тому числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу, або про вiдсутнiсть 

таких заходiв впливу. 

Протягом звiтного року Нацiональною комiсiєю що здiйснює державне регулювання на ринку 

фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг) до страховика було застосовано наступнi заходи впливу: 

а) За розглядом справи щодо порушення законодавства у сферi фiнансових послуг за скаргою 

громадянина Мармура О.К. Розпорядженням Нацкомфiнпослуг №1415 вiд 25.04.2013 року 

страховику було приписано усунути порушення пункту 2 частини першої статтi 41 Закону України 

«Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» щодо несвоєчасного 

подання учасником ринку фiнансових послуг iнформацiї, до страховика було застосовано 

штрафну санкцiю в розмiрi 1700, 00 грн.  

б) За розглядом справи щодо порушення законодавства у сферi фiнансових послуг за скаргою 

громадянки Панiної С.В., Розпорядженням Нацкомфiнпослуг №1566 вiд 16.05.2013 року 

страховику було приписано усунути порушення пунктiв 34.1., 34.2., 34.3 ст.34, Закону України 

«Про обов’язкове страхування цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв». 

Постановою Нацкомфiнпослуг №107/1311/13/5 вiд 16.05.2013 року за порушення норм пункту 2 

частини першої статтi 41 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг» щодо несвоєчасного подання учасником ринку фiнансових послуг iнформацiї, 

до страховика було застосовано штрафну санкцiю в розмiрi 1700, 00 грн.  

в) За результатами проведення Нацкомфiнпослуг позапланової безвиїзної перевiрки, вiдповiдно до 

Постанови 117/174/20 ФМ вiд 03.09.2013 року, за невиконання (неналежне виконання) вимог 

Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв отриманих 

злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму» до страховика було застосовано штраф в 

розмiрi 3400 грн. 00 коп. 

Всi порушення було самостiйно усунуто, а санкцiї сплачено страховиком в строки та в порядку 

передбаченому чинним законодавством України. На даний час ПрАТ «СК «ВУСО» не має 

невиконаних заходiв впливу, строк виконання яких настав.  

8. Розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика. 

Загальний розмiр суми винагороди, отриманої членами Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО» у 2013 роцi 

складає 513,6 тис. грн. Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. 

9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом року. 

Фактори ризику, що впливають на дiяльнiсть Компанiї, виключно зовнiшнi: загальне полiтичне та 



економiчне становище, ризики валютних коливань та iн.  

10. Iнформацiя про наявнiсть у страховика системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики. 

Управлiння страховими ризиками в Товариствi ґрунтується на системному використаннi 

послiдовних та взаємопов’язаних методiв андерайтингу, перестрахування, формування страхових 

резервiв, комплексне та системне використання яких утворюють загальну ефективну систему 

ризикменеджменту, яка забезпечує пiдвищення фiнансовоекономiчної стiйкостi та рентабельностi 

дiяльностi Товариства та його конкурентоспроможностi на ринку в поточному i довготермiновому 

перiодах. 

11. Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту (контролю), а також 

данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

У 2011 роцi в ПрАТ «СК «ВУСО» створено службу внутрiшнього аудиту, затверджено Положення 

про службу внутрiшнього аудиту Товариства. Рекомендацiї внутрiшнього аудиту щодо усунення 

недолiкiв в органiзацiї роботи окремих пiдроздiлiв, оптимiзацiї процесiв, що були сформульованi 

за наслiдками перевiрок, сприяють бiльш ефективнiй роботi Товариства.  

Примiтки до фiнансової звiтностi додаються окремо. 

12. Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi 

фiнансової установи розмiр; 

Статутом Товариства не встановлено обмеження розмiру вiдчуження активiв.  

13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлiпродажу протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi фiнансової установи розмiр. 

Факти вiдчудження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр 

вiдсутнi. 

14. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промисловофiнансової групи чи 

iншого об'єднання, проведенi протягом року (така iнформацiя не є комерцiйною таємницею). 

Протягом 2013 року ПрАТ «СК «ВУСО» надавало в оренду офiсне примiщення в користування 

ПрАТ «СК «СПАС», вартiсть оренди визначена на рiвнi звичайних цiн.  

ПАТ «Iнвестицiйнофiнансовий консалтинг» надано ПрАТ «СК «ВУСО» юридичну послугу на 

суму 5,0 тис. грн.  

Мiж ПрАТ «СК «Кремiнь» та ПрАТ «СК «ВУСО» протягом звiтного року укладенi угоди вхiдного 

та вихiдного перестрахування, договiр купiвлiпродажу цiнних паперiв, виконувались агентськi 

угоди, укладенi в попереднiх перiодах. Вартiсть названих угод вiдповiдає рiвню звичайних цiн. 

15. Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку. 

Аудиторський висновок Товариства складений вiдповiдно до рекомендацiй (вимог) Державної 

комiсiї з регулювання ринку фiнансових послуг, якi наведенi в Розпорядженнi № 5204 вiд 

27.12.2005 р. "Про затвердження методичних рекомендацiй щодо формати аудиторського 

висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних 

страховика" 

16. Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року. 

Iнформацiя про аудиторську фiрму: ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнераудит» Код ЄДРПОУ: 

35319183; Мiсцезнаходження: 83014, м. Донецьк, проспект Дзержинського, 64 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора. 

ТОВ «Аудиторська компанiя «Партнераудит» практикує на ринку з 2007 р. Загальний стаж 

дiяльностi 6 рокiв. Свiдоцтво № 4027, рiшення № 182/10 вiд 27.09.2007 р., термiн дiї продовжено 

до 05.07.2017р. рiшенням Аудиторської палати України вiд 05.07.2012р. №252/3. Номер та дата 

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

аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: 

свiдоцтво серiї АВ № 000132 (рiшення Комiсiї вiд 11.09.2012р. № 1226) Реєстрацiйний номер 

свiдоцтва — 131, строк дiї свiдоцтва з 11.09.2012р. до 05.07.2017р. Номер та дата видачi Свiдоцтва 

про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Свiдоцтво № 0165, рiшення Аудиторської палати 

України № 240/5 вiд 03.11.2011р. 



Iншi аудиторськi послуги, крiм пiдтвердження рiчної звiтностi Товариству не надавались. Випадки 

виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 

вiдсутнi. 

Змiна аудитора, що пiдтверджує фiнансову звiтнiсть, вiдбулася у 2012 роцi, тобто звiтнiсть за 2011 

рiк була пiдтверджена вже ТОВ "АК "Партнер-аудит".  

До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Факти 

стягнення, застосованi до аудитора аудиторською палатою України та подання недостовiрної 

звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, не виявленi органами, 

якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

18. Iнформацiя щодо захисту страховиком прав споживачiв фiнансових послуг. 

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

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

письмовому журналi. 

Скарги уповноваженi розглядати: Голова Правлiння ПрАТ «СК «ВУСО»  Мiтронiна Олена 

Вiкторiвна, або особа, яка виконує обов’язки у перiод її тимчасової вiдсутностi. 

У 2013 роцi Товариство отримало 11 скарг (щодо виплати страхового вiдшкодування), всi скарги 

задоволенi.  

У зв’язку iз специфiкою страхової дiяльностi постiйно наявнi позови до суду стосовно виплати 

страхових вiдшкодувань безпосередньо до Товариства або в яких Товариство виступає третьою 

особою. Станом на 31.12.2013 р. наявнi 88 судових позови, що розглядаються в судах у всiх 

регiонах України.  

19. Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з питань 

регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами 

нормативноправовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг. 

Товариством подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння у фiнансовiй 

установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових послуг та/або 

прийнятими згiдно з такими законами нормативноправовими актами органiв, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 

 

 

Керiвник                                                                                                      О.В. Шойхеденко  

Головний бухгалтер                                                                                   О.В. Ковальова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 02 | 25 

Підприємство ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" за ЄДРПОУ 31650052 

Територія  за КОАТУУ 1410100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
 за КВЕД 65.12 

Середня кількість 

працівників 
349  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса 
вул. Постишева, буд.60, сьомий поверх, м. 

Донецьк, Донецька область 
 

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2013 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 259 259 259 

первісна вартість 1001 346 346 346 

накопичена амортизація 1002 87 87 87 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 

Основні засоби: 1010 2274 2874 1951 

первісна вартість 1011 10238 10948 9904 

знос 1012 7964 8074 7953 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0 

первісна вартість 1016 0 0 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 

первісна вартість 1021 0 0 0 



накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

19979 

 

19979 

 

19979 

інші фінансові інвестиції 1035 52503 52503 52503 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 3761 5116 3648 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 

Усього за розділом I 1095 78776 80731 78340 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 297 296 1260 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 3431 10140 2692 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

356 

 

684 

 

368 

з бюджетом 1135 0 3565 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 3565 0 

з нарахованих доходів 1140 378 174 355 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 13 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3407 1965 2883 

Поточні фінансові інвестиції 1160 165053 197555 64521 

Гроші та їх еквіваленти 1165 92449 99704 90236 

Готівка 1166 19 22 24 

Рахунки в банках 1167 92330 99682 90191 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3577 21554 9952 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 5 2 9 

резервах незароблених премій 1183 3571 21552 9943 

інших страхових резервах 1184 0 0 0 



Інші оборотні активи 1190 2 0 3 

Усього за розділом II 1195 268950 335650 175918 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 347726 416381 250610 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60000 60000 60000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 20000 20000 20000 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 133683 174654 68490 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 35597 38238 22439 

Усього за розділом I 1495 249280 292892 170929 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 88984 106215 72539 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 11356 11201 11632 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 77627 95104 60907 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 



Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 88984 106215 72539 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 0 0 0 

за товари, роботи, послуги 1615 994 7880 701 

за розрахунками з бюджетом 1620 1242 37 1143 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0 

за розрахунками зі страхування 1625 130 154 145 

за розрахунками з оплати праці 1630 287 348 347 

за одержаними авансами 1635 1870 2043 0 

за розрахунками з учасниками 1640 7 7 7 

із внутрішніх розрахунків 1645 78 0 67 

за страховою діяльністю 1650 460 93 0 

Поточні забезпечення 1660 935 627 1067 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 3459 6085 3665 

Усього за розділом IІІ 1695 9462 17274 7142 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 347726 416381 250610 

 

Примітки 

 

Метою  складання  цього  звіту  є  надання  користувачам  повної,  правдивої  та  

неупередженої  інформації  про  фінансовий стан Товариства на звітну дату у порівнянні з 

показниками станом на 31.12.2012 та 01.01.2012 р. (дата переходу на МСФЗ) 

 Поточна  дебіторська заборгованість  за продукцію, товари, роботи, послуги на 

31.12.2013р. становить  11471,5 тис. грн. (первісна  вартість). 

Наказом «Про облікову політику» передбачається нарахування резерву сумнівних боргів  

згідно коефіцієнту сумнівності, який установлено в залежності від строку непогашення 

заборгованості.  Станом  на  31.12.2013р.  нараховано  резерв  сумнівних  боргів  в  сумі  1331,5 

тис. грн.  Чиста  реалізаційна  вартість  дебіторської  заборгованості  складає  10140,0 тис. грн.  

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками складає  7901,2 тис. грн., у тому числі: 

 за виданими авансами – 683,6 тис. грн.; 

 з бюджетом (з податку на прибуток) – 3564,8 тис. грн.; 

 заборгованість з нарахованих доходів (відсотки банків по депозитам)   –   174,2 

тис. грн. 

 із внутрішніх розрахунків (розрахунки з Моторним (транспортним) страховим 

бюро України)  – 12,6 тис. грн.; 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість складає 1965,3 тис. грн., в тому числі:  

 позики, надані працівникам – 163,5 тис. грн.; 

 розрахунки із страховими агентами за агентською винагородою –                  0,3 



тис. грн.; 

 розрахунки із страховиками за угодами зарахування взаємних вимог –             4,2 

тис. грн.; 

 розрахунки з підзвітними особами – 3,9 тис. грн.; 

 розрахунки за орендною платою – 6,9 тис. грн.; 

 розрахунки за регресними вимогами— 3,0 тис. грн.;  

 розрахунки за агентськими винагородами – 9,7 тис. грн.; 

 розрахунки за часткою перестраховика в страхових резервах– 201,6 тис. грн.; 

 розрахунки за виплатами страхового відшкодування – 7,2 тис. грн.; 

 розрахунки за страховими відшкодуваннями (з вигодонабувачами) – 21,1 тис. 

грн.; 

 заборгованість фонду соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності – 20,3 тис.грн.; 

 розрахунки за послуги асістанса – 97,5 тис.грн.; 

 заборгованість зі зворотної фінансової допомоги – 1413,0 тис.грн.; 

 розрахунки з іншими дебіторами – 13,1 тис. грн.  

До  складу  поточних  зобов’язань  віднесені  зобов’язання,  які  мають  бути  погашені  

протягом  року  з  моменту  їх  виникнення. 

Під час складання річної фінансової звітності за МСФЗ, змін у складі  статей та сумі 

зобов’язань не відбулося. 

 

Станом  на  31.12.2013 р.  поточна кредиторська заборгованість  складається  з 

заборгованості: 

 

 за  товари, роботи, послуги   —  7879,4 тис. грн.; 

 за  розрахунками  з  бюджетом  —  37,4 тис. грн.; 

 за  розрахунками  зі  страхування  —  153,8 тис. грн.; 

 за  розрахунками  з  оплати  праці  —  2043,1 тис. грн.; 

 за одержаними авансами —  347,8 тис. грн.; 

 за  розрахунками  з  учасниками  —  7,3 тис. грн.; 

 за страховою діяльністю  —  92,7 тис. грн.; 

 

Поточні забезпечення представлені забезпеченнями  виплат персоналу у вигляді резерву 

відпусток. Керівництвом прийнята до нарахування резерву сума, що дорівнює одній дванадцятій 

фонду оплати праці за попередній рік.  

Резерв забезпечень виплат персоналу станом на 31.12.2012р. складав 935,0 тис. грн., 

станом на 31.12.2013р. —  627,1 тис. грн.; 

Сума інших поточних зобов’язань станом на 31.12.2013р. складає 6085,3 тис. грн., до їх 

складу віднесені:  заборгованість страховим агентам за комісійною винагородою –  1483,2 тис. 

грн.; заборгованість з розрахунків зі страхувальниками  –  322,8 тис. грн.; заборгованість по 

розрахункам з підзвітними особами – 0,9 тис. грн.; заборгованість по розрахунках за Зеленою 

картою –  35,2 тис. грн.; розрахунки зі страхування нам користь третіх осіб – 1700,0 тис. грн.; 

розрахунки за послуги асистансу – 3,0 тис. грн.; розрахунки із страховиками за договорами 

зарахування взаємних вимог – 1,1 тис. грн.; розрахунки по виконавчим листам – 1,6 тис. 

грн.;розрахунки з Лігою страхових організацій по членським внескам – 48,0 тис. грн.; 

заборгованість перед страховими організаціями по виплаті страхових відшкодувань – 18,7 тис. 

грн.;   інша заборгованість – 2470,8 тис. грн.   

Інвентаризація  кредиторської  заборгованості  у  звітному  періоді проводилась  згідно  

наказу № 92  від 31.10.2013 р. станом на 01.11.2013 р.. Підтвердження кредиторської 

заборгованості від контрагентів  надійшли не в повному обсязі. 

В поточному році виявлена та  списана на інші доходи операційної діяльності 

заборгованість термін позовної давнини по якій минув на суму 63,7 тис. грн. 

 

 

Керівник Шойхеденко О.В. 

Головний 

бухгалтер 
Ковальова О.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 02 | 25 

Підприємство ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" за ЄДРПОУ 31650052 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 125821 204189 

Премії підписані, валова сума 2011 272938 244015 

Премії, передані у перестрахування 2012 147710 16734 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -17387 -16720 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 17980 -6372 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 996 ) ( 1744 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 35330 ) ( 92074 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

89495 

 

110371 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -2487 -12887 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -2487 -12883 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -2 -4 

Інші операційні доходи 2120 18739 20375 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 11108 ) ( 9932 ) 

Витрати на збут 2150 ( 38196 ) ( 32070 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 12685 ) ( 2458 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 ( 0 ) ( 0 ) 



Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

43758 

 

73399 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 2922 4156 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 387 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 299 ) ( 3301 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

45994 

 

74254 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5023 9061 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

40971 

 

65193 

 збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 40971 65193 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 2313 3326 

Витрати на оплату праці 2505 7721 8260 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2934 2777 

Амортизація 2515 1188 668 

Інші операційні витрати 2520 50320 42316 



Разом 2550 64476 57347 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки 

Метою  складання  цього  звіту  є  надання  користувачам  повної,  правдивої  та  неупередженої  

інформації  про  доходи,  витрати,  прибутки  та  збитки  від  діяльності  за  поточний  період. 

Складання «Звіту про фінансові результати  (Звіту про сукупний дохід)»  ф.2 за результатами 

діяльності за 2013 рік відбувалося у  відповідності  до  вимог  МСФЗ. 

У звітному періоді Страхова компанія отримала такі види доходу:  

 

№ п/п Назва Сума, тис.грн. 

1. Чистий дохід  від реалізації послуг, всього 

у тому числі: 

 страхові платежі 

 частка страхових платежів, належні перестраховикам 

 резерви незароблених премій на початок звітного періоду 

 резерви незароблених премій на кінець звітного періоду 

 частка перестраховиків у резервах незароблених премій на 

початок звітного періоду 

 частка перестраховиків у резервах незароблених премій на 

кінець звітного періоду 

125821,0 

 

272937,5 

-147710,2 

77627,2 

-95013,9 

 

-3571,4 

 

21551,8 

 

2. 
Інші операційні доходи, всього 

у тому числі від: 

 відсотки, нараховані по поточним та депозитним рахункам 

 курсові різниці 

 операційної оренди активів 

 коригування страхових резервів 

 списання кредиторської заборгованості, по якій минув 

термін позовної давнини 

 дохід від надання послуг асистансу   

 відшкодування перестраховика 

 інші доходи операційної діяльності 

18739,3 

  

 

6027,1 

8,9  

28,1 

11544,9 

 

63,7 

8,5 

157,8 

900,3 

3.  Інші доходи, всього 

у тому числі: 

 дохід від реалізації регресного права 

 дохід від реалізації необоротних активів 

 відшкодування винним суми регресів 

 інші доходи 

 

2922,5 

 

32,9 

53,5 

2801,7 

34,4 

 ВСЬОГО доходів 147482,8 

 

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування  визначений шляхом винятку з суми доходу 

147482,8 тис. грн. суми витрат – 101488,5 тис. грн.  і становить  45994,3 тис. грн. Податок на прибуток 

складає  5022,5 тис. грн.,  чистий прибуток за 2013 рік  —  40971,8 тис. грн.   

Відповідно до прийнятої облікової політики та особливостей оподаткування страхових компаній 

відстрочені податки не нараховувались. 

Керівник Шойхеденко О.В. 

Головний 

бухгалтер 
Ковальова О.В. 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2014 | 02 | 25 

Підприємство ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" за ЄДРПОУ 31650052 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1700 0 

Надходження від повернення авансів 3020 45 257 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 329 217 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 16 67 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 252795 224015 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 17339 38169 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 37532 ) 

 

( 29697 ) 

Праці 3105 ( 6872 ) ( 7103 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3224 ) ( 3326 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 10843 ) ( 10224 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 9818 ) ( 9107 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 1025 ) ( 1117 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 197 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1996 ) ( 1149 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 33369 ) ( 92265 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 144688 ) ( 21451 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 33700 97313 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 179500 215799 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 6263 5523 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 212208 ) ( 316422 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 26445 95100 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 7255 2213 

Залишок коштів на початок року 3405 92449 90236 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 99704 92449 

 

Примітки  

Керівник Шойхеденко О.В. 

Головний бухгалтер Ковальова О.В. 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2014 | 02 | 25 

Підприємство ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВУСО" за ЄДРПОУ 31650052 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2013 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінка

х 

Додатков

ий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачен

ий капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 60000 0 0 20000 133683 0 0 213683 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок року 4095 60000 0 0 20000 133683 0 0 213683 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 40971 0 0 40971 

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і 

спільних підприємств 
4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Виплати власникам (дивіденди) 

Спрямування прибутку до зареєстрованого 

капіталу 
4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету 

відповідно до законодавства 
4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на створення 

спеціальних (цільових) фондів 
4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на матеріальне 

заохочення 
4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 
Внески до капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп акцій (часток) 
4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві 
4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 40971 0 0 0 

Залишок на кінець року 4300 60000 0 0 20000 174654 0 0 254654 

 

Примітки  

Керівник Шойхеденко О.В. 

Головний бухгалтер Ковальова О.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

  1. Загальна інформація 

ПрАТ «Страхова компанія «ВУСО» створене у 2001 році як ЗАТ СК "Східно-Українське страхове 

товариство", згідно з Установчим договором від 24.09.2001 р. та зареєстроване Виконавчим комітетом 

Донецької міської ради "24" вересня 2001 р. за реєстраційним № 1 266 120 0000 000593.    

29.09.2010 р. ЗАТ СК "ВУСО" перейменовано на ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВУСО».  

Предметом діяльності Компанії є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов'язана з 

формуванням, розміщенням страхових резервів і їх управлінням. Компанія здійснює обов'язкові та добровільні 

види страхування та перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії. 

На 31.12.2013 року Компанія має 21 ліцензію . 

Форма власності - приватна. 

Юридична адреса Компанії – 83001, Україна, м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 60. До складу Компанії 

входить 31 Представництво, які діють у відповідності до затверджених Положень та виконують 

представницькі функції в регіонах України. 

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось. 

Депозитарій, який надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів Компанії акціонерне 

товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" (код ЄДРПОУ 35917889), адреса: 04071, м. Київ, вул. 

Тропініна,7-Г, Ліцензія АВ № 498004 від 19.11.2009 р., договір про обслуговування емісії цінних паперів № 

Е2600/10від 29.11.2010 р. 

Облікова чисельність працюючих станом на 31 грудня 2013 року складає 423 працівника, 

середньооблікова чисельність штатних працівників у 2013 році – 349 осіб. 

Компанія є членом наступних об’єднань: Моторне (транспортне) страхове бюро України; Ядерний 

страховий пул України; Будівельний страховий пул України; Ліга страхових організацій. 

2. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

У 2013 році, за який підготовлено цей звіт, Компанія працювала в умовах відносно стабільної економічної 

ситуації та помірного відновлення економічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим 

зниженням ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по відношенню до 

основних іноземних валют, стабільного кредитування банками. Компанія, завдяки стабільно працюючій 

системі ризик-менеджменту, заснованої на взаємопов’язаних методах андерайтингу, перестрахування та 

фінансового управління, протягом звітного року мала можливість на довгострокову стратегію, виконання 

планів та цілей, поставлених на рік.  

 Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та 

розвитку Компанії, але події в країні після дати балансу дають можливість стратегічного розвитку лише на 

короткострокову перспективу. Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на 

страховий сектор та інші галузі економіки у зв’язку з політичними подіями в країні, а також те, який вплив  

вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Компанії. 

3. Основи формування та подання фінансової звітності. 

Фінансова звітність за МСФЗ складається на основі  інформації про активи, зобов'язання, капітал, 

господарські операції і результати діяльності Товариства за даними бухгалтерського обліку відповідно до 

вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку і фінансових звітів перед складанням 

річної фінансової звітності проводиться інвентаризація активів і зобов'язань відповідно до Інструкції про 

інвентаризацію основних коштів, нематеріальних активів ТМЦ, коштів, документів і розрахунків, 

затвердженої наказом Мінфіну України від 11.08.94 № 69. Інвентаризація  активів та зобов’язань у 2013 році 

проведена станом на 01.11.2013 згідно наказу № 92 від 31.10.2013 р. 

Оцінка статей балансу. 

Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і пасиви Компанії 

оприбутковуються та обліковуються за: 

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: активи - за сумою сплачених за 

них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації; зобов'язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін 



на такі зобов'язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов'язань у 

процесі звичайної господарської діяльності; 

справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) 

таких активів; зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результаті операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами; вираз "обізнані, зацікавлені та незалежні сторони" 

означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання купити, і добре поінформованого 

продавця, що має бажання продати, які є незалежними та діють у власних інтересах; приведення вартості 

активів у відповідність зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет 

зменшення корисності; 

амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий актив, фінансове зобов'язання, і яка 

складається із собівартості придбання (виникнення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації 

будь-якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням ефективної 

ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення корисності. 

Окрім вказаних, в обліковій політиці Компанії залежно від характеру та змісту завдань різних складових 

облікової системи використовуються інші види оцінки окремих груп активів і зобов'язань. 

Активи і зобов'язання Компанії оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали 

можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди. 

Звіт про рух грошових коштів 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 2013 року не 

забезпечує повну вiдповiднiсть цих звiтiв МСФЗ. 

При складанні фінансової звітності визначити границю істотності, рівну 0,1 тис. грн. 

4. Облік необоротних матеріальних активів 

До складу необоротних матеріальних активів відносятся основні засоби, інвестиційна нерухомість, інші 

необоротні матеріальні активи. 

Основні засоби 

Основні засоби відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 «Основні засоби».  

До складу основних засобів у бухгалтерському обліку відносяться об'єкти зі строком експлуатації більше 

ніж 365 днів і вартістю більше 1000,00 грн. Аналітичний облік основних засобів ведеться по об'єктах, у розрізі 

місць зберігання і матеріально-відповідальних осіб. Списання  основних засобів здійснюється в порядку, 

передбаченому законодавством. Об'єкт основних засобів може переоцінюватись, якщо залишкова вартість 

цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта 

основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої 

належить цей об'єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі має 

проводитися з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від 

справедливої вартості. 

До малоцінних необоротних матеріальних активів відносяться необоротні активи, строк корисного 

використання яких більше ніж 365 днів і вартістю до 1000 грн. 

Рух основних засобів протягом 2013 року: 
тис. грн. 
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на початок року 
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в дію 
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усього 
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лікві- 

довано  
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на 
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року 

на  

кінець 

року 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10238   1799 1799 1089 357 10948 2274 2874 1188 

 

Вартiсть основних засобiв суттєво не змiнювалася, обмеження на використання майна вiдсутнє.   Склад 

основних засобів станом на 31.12.2013:                                                                             
                                                                                                                                                             тис. грн. 



Найменування груп основних засобів Наявність на кінець року 

 Будівлі, споруди та передавальні пристрої 942 

 Машини та обладнання 3 469 

 Транспортні засоби 2 364 

 Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 1 049 

 Інші основні засоби 3 124 

Всього: 10 948 

 

Нарахування амортизації та ліквідаційна вартість 

Амортизація земельних ділянок не нараховується.  

Нарахування амортизації на основні  засоби здійснюється з дати придбання об'єкта, а для об'єктів 

основних засобів, зведених господарським способом - з моменту завершення будівництва об'єкта та його 

готовності до експлуатації протягом строку корисного використання об’єкта. Амортизованою вартістю об'єкта 

прийнята первісна (переоцінена) вартість об'єкта. Амортизація основних засобів нараховується щомісячно з 

застосуванням прямолінійного методу, згідно з яким річна сума амортизації визначається діленням первісної 

вартості за вирахуванням ліквідаційної вартості на термін корисного використання. Компанією прийняті 

наступні терміни використання основних засобів: 

Назви груп основних засобів Строки корисного 

використання 

(місяців) 

Земельні ділянки  - 

Будівлі та споруди 240 

240 
ОЗ у орендованих приміщеннях 

Інвестиційна нерухомість 240 

Інші основні засоби (вивіски, лайт-бокси, ін.)  50 

Меблі, інструменти, прилади, інвентар 30 

Офісне устаткування (комп'ютерна техніка, пов'язані з ним засоби зчитування 

або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, 

витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються 

нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, модулі, 

модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до 

телекомунікаційних мереж, телефони (у тому числі сотові)) 

30 

Транспортні засоби 60 

 

Нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта 

основних засобів, переведення його на реконструкцію, модернізацію, добудування, дообладнування, 

консервацію. Для всіх об'єктів основних засобів ліквідаційну вартість прийняти рівною десяти відсоткам 

первісної вартості, крім інших основних засобів, що обліковуються на рахунку 109, для яких ліквідаційна 

вартість прийнята рівною нулю. Сума нарахованого зносу на 31.12.2013 р. становить 8074 тис. грн., загальна 

ступiнь зносу основних зсобів 73,7 %. 

Капітальні інвестиції 

До складу капітальних  інвестицій відносити витрати на придбання або створення матеріальних і 

нематеріальних  активів і обліковувати на рахунку 15.  

Знецінення активів 

Компанія відображає  необоротні активи у фінансовій звітності  з урахуванням знецінення, що  

обліковуються відповідно до МСБО 36. 

На дату складання фінансової звітності Компанія визначає наявність ознак знецінення активів: 

зменшення ринкової вартості активу на протязі звітного періоду на істотну величину, ніж очікувалося; 

старіння або фізичне ушкодження активу; 

істотні негативні зміни в технологічному, ринковому, економічному або правовому середовищі, у якому 

діє підприємство, що відбулися протягом звітного періоду, або очікувані найближчим часом; 

збільшення протягом звітного періоду ринкових ставок відсотка, що може істотно зменшити суму 

очікуваного відшкодування активу; 



перевищення балансової вартості чистих активів над їхньою ринковою вартістю; 

істотні зміни способу використання активу протягом звітного періоду, або такі очікувані зміни в 

наступному періоді, що негативно впливають на діяльність підприємства. 

При наявності ознак знецінювання активів, підприємство визначає суму очікуваного відшкодування 

активу. Сума очікуваного відшкодування активу - це найбільше із двох оцінок: справедливої вартості за 

мінусом витрат на продаж і цінності використання. Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової 

вартості активу, різниця визнається збитками від знецінення у звіті про фінансові результати  з одночасним 

зменшенням балансової вартості  активу до суми, що відшкодовується. 

Специфіка діяльності Компанії припускає обліковувати все підприємство як Одиницю, генеруючу 

грошові потоки, тому знецінення окремого активу у випадку відсутності ознак знецінення Одиниці в цілому у 

звітності не відображається. 

5. Облік нематеріальних активів 

 

Нематеріальні активи обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 

«Нематеріальні активи». 

До нематеріальних активів відносяться немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть 

бути ідентифіковані та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного 

року. Придбані нематеріальні активи відображаються у  фінансовій звітності за фактичними витратами за 

вирахуванням накопиченої амортизації і збитків від знецінення. Витрати на придбання ліцензій, на спеціальне 

програмне забезпечення і його впровадження капіталізуються у вартості відповідного нематеріального активу. 

Витрати, пов'язані з розробкою або технічним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як 

витрати по мірі їх виникнення 

Аналітичний облік нематеріальних активів ведеться по об'єктах. Амортизацію нараховується 

прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість дорівнює нулю. Терміни корисного використання 

нематеріальних активів: 120 місяців для програмного забезпечення, 60 місяців для товарних знаків, торгових 

марок, та ін. 

6. Облік запасів. 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО  2 «Запаси». 

Одиницею запасів визначається кожне найменування цінностей. Запаси враховуються по субрахунках 

відповідно до плану рахунків. Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства по первісній 

вартості. Оцінка вибуття, матеріалів, палива, МБП, інших запасів проводиться по методу ідентифікованої 

собівартості відповідної одиниці запасів. Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії 

проводиться у відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України. 

 

7. Облік заробітної плати. 

Заробітна плата нараховується відповідно до положень Колективного договору.  

8. Облік фінансових інвестицій. 

Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39.  

У бухгалтерському обліку фінансові інвестиції розподіляються на поточні фінансові інвестиції і 

довгострокові фінансові інвестиції. До поточних фінансових інвестицій відносяться цінні папери, які придбані 

на вторинному ринку з метою подальшого перепродажу. Такі інвестиції враховуються на рахунку 352. До 

довгострокових фінансових інвестицій відносяться фінансові інвестиції в асоційовані і дочірні підприємства. 

Такі інвестиції враховувати на рахунку 14. Довгострокові фінансові активи згідно МСФЗ 32,39 обліковуються 

за первісною вартістю (собівартістю). Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються по справедливій 

вартості. Фінансові інвестиції первісно оцінюються за собівартістю. Фінансові інвестиції Компанії, які 

придбані з метою подальшої реалізації, оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку за 

справедливою (біржовою) вартістю, якщо таку можливо визначити. Фінансові інвестиції Компанії в 

асоційовані підприємства на дату балансу відображаються за вартістю, що визначена за методом участі в 

капіталі. Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, які обліковуються за 

методом участі в капіталі, на дату балансу відображається у складі доходів або втрат від участі в капіталі. 

 

9.    Страхові резерви 



Компанія формує страхові резерви згідно з вимогами Закону України № 85/96-ВР від 07.03.1996 р. «Про 

страхування», розпорядження Держфінпослуг № 3104 від 17.12.2004 р. «Про затвердження Правил 

формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування 

життя»,  постанови № 671 від 23.07.2008 р. «Про затвердження Порядку розрахунку резервів незароблених 

премій, що проводиться за договорами ОСЦПВВНТЗ», розпорядження Держфінпослуг № 123 від 13.11.2003 р. 

«Про затвердження Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду» та МСФЗ «Страхові контракти». 

       Резерв незароблених премій. Величина резерву  незароблених премій встановлюється залежно від 80 % 

надходжень/передачі сум страхових платежів з відповідних видів страхування у кожному місяці з 

попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в  такому порядку : частки страхових  

платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на  ¼;частки страхових  платежів за 

наступні три місяці розрахункового періоду множаться на  ½ ;частки страхових  платежів за останні три 

місяці розрахункового періоду множаться на  ¾ . 

З обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів  резерв незароблених премій розраховується за методом «1/365» ("pro rata temporis") за кожним 

чинним договором окремо. 

Розрахунок резерву збитків, які виникли але не заявлені, здійснюється лише по виду страхування  

цивільно-правова відповідальність власників наземних транспортних засобів, методом фіксованого відсотка  

тобто 10 % від заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.  

Компанія створює резерв на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для 

покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Компанії засновані на 

фактах, які є наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не 

проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог 

(з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких 

є суб'єктивними, а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Компанія враховує 

попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види 

страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на 

суму остаточних витрат на врегулювання, а отже, на оцінку резервів Компанії. Протягом періоду між датою 

повідомлення про настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися 

зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Компанія регулярно 

переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття 

збитків та витрат на врегулювання збитків, можуть істотно відрізнятися від сум первісно створених резервів. 

Резерв коливань збитковості, формується за договорами з цивільно-правової відповідальність власників 

наземних транспортних засобів. Резерв призначений для компенсації виплат страховика, що пов’язані з 

відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у звітному періоді 

перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при розрахунку тарифної ставки за 

видами страхування. Розрахунок резерву коливань збитковості здійснюється методом, якій  затверджений 

Правилами  формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами  страхування, іншими, ніж 

страхування життя (Розпорядження Держкомісії № 3104 від 17.12.2004р.)  Незалежним актуарієм на підставі 

даних Компанії за період 2009 – 2013 р.р. був затверджений коефіцієнт збитковості по виду страхування 

цивільно-правова відповідальність власників наземних транспортних засобів у 2013 році на рівні 0,44. 

Резерв за 2013 рік перераховано із вказаним коефіцієнтом. 

Резерв катастроф формується з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.  

Розрахунок резерву катастроф здійснюється методом згідно Розпорядження Держкомісії № 123 від 

13.11.2003р., при цьому частки страхових платежів встановлюються на рівні 80%.  

Всупереч вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти», Компанія визнає резерв коливань збитковості та резерв 

катастроф, оскільки це передбачено рядом нормативних документів та відображає ці два резерви в Звіті про 

фінансовий стан (Баланс) у складі власного капіталу в  «Інших резервах» 

 



Підтведження адекватності страхових резервів. На вимогу МСФЗ 4 «Страхові контракти» (парагр. 15-

19), незалежним актуарієм (канд. ФМН Карташов Ю.М., свідоцтво на право займатися актуарними 

розрахунками та посвідчувати їх № 03-007 від 06.12.2012) проведено тестування на адекватність страхових 

резервів Компанії станом на 31.12.2013 р. 

Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не 

врегульовані) використані методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де 

є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі 

трикутників розвитку страхових виплат. Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використані 

методи математичного моделювання комбінованої звітності, теорії випадкових процесів, методи теорії 

ймовірностей та математичної статистики. Адекватність розміру резерву незароблених премій, заявлених, але 

невиплачених збитків а також резерву збитків, які виявлені, але незаявлені підтверджена на рівні, 

розрахованому в звітності, про що свідчіть актуарний висновок.  

10. Грошові кошти та їх еквіваленти  

у тисячах українських гривень 31 січня 2013 р. 

Грошові кошти на банківських рахунках 99 682 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 99 704 

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів, розміщених на рахунках в банках за 

кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами 

Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch, Кредит-Рейтинг, ІBI-Рейтинг, Експерт-Рейтинг: 

У  тисячах українських гривень 31 грудня 2013 р. 

- рейтинг uaA- та вище     86 799 

- рейтинг uaBBВ та вище 12 379 

- без рейтингу 504 

Всього грошових коштів на їх еквівалентів 99 682 

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення. 

11. Облік дебіторської заборгованості 

У фінансовій звітності короткострокова дебіторська заборгованість оцінюється і відображається по чистій 

вартості реалізації. Дебіторська заборгованість визнається активом, якщо є можливість одержання майбутніх 

економічних вигід. 

Для  відображення безнадійної страхової дебіторської заборгованості на підприємстві створюється резерв 

сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів нараховується щоквартально методом застосування коефіцієнта 

сумнівності: до 90 днів – 0; від 91 до 365 днів – 0,2; від 366 до 730 днів – 0,5; від 731 до 1065 днів – 1,0  

Станом на 31.12.2013 у Звіті про фінансовий стан Компанії (Баланс) обліковується наступна дебіторська 

заборгованість: 

№

 ряд. Розшифровка показника 

Сума, 

тис. грн. 

1

065 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, в 

т.ч. 5116 

  Кошти ФЗП (Фонд захисту потерпілих) МТСБУ   

1

125 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 10140 

  Розрахунки зі страхувальниками 11472 

  Резерв сумнівних боргів 1332 

1

130 Дебіторська заборгованість за виданими авансами, в т.ч. 684 

  Розрахунки з іншими дебіторами (зі страхування власного майна) 1 

  Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 347 



  Розрахунки з іноземними постачальниками та підрядниками 20 

  Розрахунки з СТО (передплати за страховими відшкодуваннями) 316 

1

140 Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів, в т.ч. 174 

  Відсотки за депозитними та поточними рахунками   

1

155 Інша поточна дебіторська заборгованість, в т.ч. 1965 

  Розрахунки із страховиками за угодами зарахування взаємних вимог 4 

  Розрахунки з підзвітними особами 4 

  Розрахунки з іншими дебіторами 106 

  Розрахунки за орендною платою 7 

  Розрахунки за позиками 163 

  Розрахунки за регресними вимогами 3 

  Розрахунки за агентською винагородою 10 

  Розрахунки за часткою перестраховика 201 

  Розрахунки за виплатами страхового відшкодування 7 

  Розрахунки із ФССзТВП 21 

  Розрахунки з іншими дебіторами 1418 

  
Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з вигодонабувачами) 

21 

12. Зобов'язання і резерви (інші, ніж страхові) 

Облік і визнання зобов'язань і резервів на підприємстві здійснюється відповідно до МСБО 37. 

Зобов'язання Товариства класифікується на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні  

(строк погашення до 12 місяців). 

Довгострокові зобов'язання (крім відкладених податків на прибуток) відображаються за дисконтованою 

вартістю. 

Поточна  кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі по первісній вартості, що 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг.  

Компанія визнає як резерви - резерв  відпусток, що формується один раз на рік на дату балансу, що 

складається станом на 31 грудня звітного року, як 1/12 фонду оплати праці за попередній рік. Станом на 

31.12.2013 р. на балансі Компанії обліковується невикористаний резерв відпусток у сумі 621,1 тис., що суттєво 

перевищує суму, необхідну для виплат відпусток у 2014 році ( проведено статистичний аналіз за останні три 

роки), тому Керівництвом Компанії прийнято рішення залишити вказаний резерв на 2014 рік на існуючому 

рівні. 

Станом на 31.12.2013 у Звіті про фінансовий стан Компанії (Баланс) обліковується наступна 

кредиторська заборгованість: 

1615 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 

в т.ч. 7880 

  Розрахунки з вітчизняними постачальниками та підрядниками 635 

  Розрахунки із перестраховиками 7245 

1620 Поточні зобов'язання  за розрахунками: з бюджетом, в т.ч. 37 

1625 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі  

страхування, в т.ч. 154 

1630 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 

оплати праці, в т.ч. 348 

1635 

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними 

авансами, в т.ч. 2043 



  
Авансові платежі та переплати за договорами страхування 

  

1640 Розрахунки з учасниками 7 

1650 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 

діяльністю, в т.ч. 93 

  Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з страх, потерп) 39 

  

Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з 

вигодонабувачами) 45 

  Розрахунки за страховими відшкодуваннями (з СТО) 9 

1660 Поточні забезпечення, в.т.ч 627 

 Резерв відпусток  

1690 Інші поточні зобов'язання, в т.ч. 6085 

  Розрахунки за виконавчими листами 2 

  Розрахунки зі страхувальниками 323 

  Розрахунки за Зеленою карткою 34 

  Розрахунки з іншими кредиторами 80 

  Розрахунки з агентами за комісійною винагородою 1483 

  Розрахунки з іншими кредиторами 4160 

  Розрахунки за послугами асистансу 3 

12.  Винагороди працівникам 

Всі винагороди працівникам у Товаристві враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19. 

13. Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності підприємства 

відповідно до МСБО 12. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, 

складається тільки із суми поточного податку на прибуток, який визначається, виходячи з оподатковуваного 

прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового законодавства України. 

Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 3% від усіх премій за страхуванням. Весь інший дохід 

(який включає переважно відсотки отримані) у 2013 році обкладається податком на прибуток за ставкою 19%. 

На витрати для цілей оподаткування відносяться тільки ті витрати, які безпосередньо чи опосередковано 

стосуються нестрахової діяльності. Витрати, понесені безпосередньо в результаті операцій страхування або 

пов'язані зі збитками від інвестиційної діяльності та збитками від безнадійної заборгованості, до складу витрат 

для цілей оподаткування не включаються. 

Податок на прибуток по Компанії сплачується за місцем реєстрації в Спеціалізованій податковій інспекції 

з обслуговування великих платників податків в м. Донецьк Державної податкової служби України. Компанія 

зареєстрована як платник окремих видів податків в місцевих органах державної податкової служби за 

місцезнаходженням Представництв (податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, збір за спеціальне 

використання води, екологічний збір).  

Відстрочений податок Компанією не визначається, оскільки особливістю оподаткування страховика є 

наявність тільки постійних податкових різниць та відсутність тимчасових різниць 

14. Управління фінансовими і страховими ризиками 

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, 

ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає 

ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний 

ризик і ризик ліквідності 

Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна 

сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов'язань. 

Основні статті, у зв'язку з якими у Компанії виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в 

банках.  

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в балансовій вартості 

фінансових і страхових активів у балансі.  



Ринковий ризик. Компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з відкритими 

позиціями по (а) валют і (б) процентних ставках, які схильні до впливу загальних і специфічних коливань 

ринку. 

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань 

валютних курсів. Компанія проводить операції переважно в гривнях, отже, вона не піддавалася впливу 

суттєвого валютного ризику за станом на 31 грудня 2013 року.  

Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів 

ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може збільшуватися в 

результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У 

Компанії відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, 

оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. За станом на кінець кожного 

звітного періоду у Компанії не було фінансових активів чи зобов’язань зі змінною процентною ставкою. 

Станом на 31 грудня 2013 року та 1 січня 2013 року зміни процентних ставок не надали б впливу на прибуток 

або збиток і / або капітал Компанії. 

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при 

виконанні фінансових зобов'язань. Компанія щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і 

послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Компанія має достатньо коштів для виконання більшості 

перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, 

також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2013 року та 1 

січня 2013 року всі фінансові зобов'язання Компанії погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після 

закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями на вимогу 

дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Компанії не 

перевищує одного року. 

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання 

страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей 

ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним. 

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни 

договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається Компанія, полягає в тому, що фактичні 

виплати перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що 

регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий 

характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, передбачених 

страховими моделями.  

Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менша відносна мінливість 

очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в 

який-небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в цілому. 

Компанія контролює страховий ризик шляхом: 

 стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встановлює ліміти 

максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і передає відповідні контрольні 

повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових 

продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з 

точки зору майбутніх доходів. 

 укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне диверсифікувати діяльність з 

перестрахування, використовуючи договори облігаторного та факультативного перестрахування.  

15. Іноземна валюта 

Фінансова звітність підприємства складається в національній валюті України (гривні), що є 

функціональною валютою. Активи і зобов'язання в іноземній валюті первісно оцінюються і відображаються в 

бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за офіційним 

(обліковим) курсом гривні до іноземних валют. Активи і зобов'язання в іноземній валюті відображаються у 

фінансовій звітності у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності 

або на дату їх визнання. На кожну наступну після визнання дату балансу: 

- усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) 



курсом гривні до іноземних валют на дату балансу; 

- немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю, відображаються в бухгалтерському 

обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату визнання (дату здійснення 

операції); 

Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були 

наступними: 

 31 грудня 2013 р., гривень 1 січня 2013 р., гривень 

1 долар США 7,993 7,993 

1 євро 11,041530 10,537172 

 

16. Визнаня доходів і видатків 

 

Доходи Товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті 

операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена. Основний 

дохід підприємства - дохід від надання послуг страхування, нараховується в момент настання відповідальності 

страховика відповідно до умов договору страхування. 

 

Дохід від реалізації товарів визнається тоді, коли фактично здійснюється перехід від продавця до покупця 

значних ризиків, переваг і контролю над активами, і дохід відповідає всім критеріям визнання відповідно до 

МСБО 18. 

 Витрати, пов'язані з одержанням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом 

17. Операції із пов’язаними сторонами  

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

сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті 

фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини 

між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі. Протягом 

2013 року ПрАТ «СК «ВУСО» надавало в оренду офісне приміщення в користування ПрАТ «СК «СПАС», 

вартість оренди визначена на рівні звичайних цін. ПАТ «Інвестиційно-фінансовий консалтинг» надано ПрАТ 

«СК «ВУСО» юридичну послугу на суму 5,0 тис. грн. Між ПрАТ «СК «Кремінь» та ПрАТ «СК «ВУСО» 

протягом звітного року укладені угоди вхідного та вихідного перестрахування, договір купівлі-продажу цінних 

паперів, виконувались агентські угоди, укладені в попередніх періодах. Вартість названих угод відповідає 

рівню звичайних цін. 

18. Справедлива вартість фінансових інструментів 

Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що відображаються за амортизованою вартістю, 

за станом на 31 грудня 2013 року дорівнює їх балансовій вартості. Справедлива вартість визначалась з 

використанням методу дисконтованих грошових потоків і інформації щодо поточних ринкових процентних 

ставок.  

19. Управління капіталом 

Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: (i) дотримання вимог до 

капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості 

безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким 

здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду 

Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати дивідендів акціонерам, 

повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій. 

На Компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це 

мінімальна сума акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Компанія дотримувалася 

всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2013 році. 

 

Керiвник                                                                                                       О.В. Шойхеденко  

Головний бухгалтер                                                                                    О.В. Ковальова 
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