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Звіт щодо фінансової звітності 

 

Думка із застереженням  

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» («компанія») (ідентифікаційний 

код юридичної особи – 25285050, місцезнаходження – 04080 м. Київ, вул. 

Новокостянтинівська, 1 В, 4 поверх), що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 

грудня 2019 р. та звіту про сукупний дохід, звіту про власний капітал та звіт про рух 

грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик. 

 На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки 

із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена та відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан компанії на 31 грудня 2019 р. та її 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

застосованої концептуальної основи фінансового звітування, а саме Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (МСФЗ). ), та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV щодо складання фінансової 

звітності.  

 

Основа для думки із застереженням 

  

 

На балансі компанії обліковується інвестиційна нерухомість (земельні ділянки: 

земельна ділянка загальною площею 1,5000 га (кадастровий номер: 3220884000:02:001:0141, 

яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, Іванківська сільська 

рада), земельна ділянка загальною площею 0,3000 га (кадастровий номер: 

3220884000:02:001:0134, яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, 

Іванківська сільська рада), земельна ділянка загальною площею 0,2500 га (кадастровий 

номер: 3220884000:02:001:0132, яка розташована за  адресою: Київська область, 

Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада), земельна ділянка  загальною площею 0,3000 

га (кадастровий номер: 3220884000:02:001:0136, яка розташована за  адресою: Київська 

область, Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада), які було оцінено на кінець звітного 

періоду за справедливою вартістю у розмірі 27901 тис.грн. 

Станом на 31.12.2019 р. суб’єкт оціночної діяльності ТОВ «НІК-ЕКСПЕРТ» здійснив 

експертну грошову оцінку цих земельних ділянок та визначив вартість, зазначену вище.  

Згідно ст.22 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року №1378-IV , 

рецензування звітів з  експертної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється у разі 

обов’язкового проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, а також на вимогу 

заінтересованих осіб та в інших випадках, визначених законом. Законом України «Про оцінку 

земель» визначено можливість рецензування звітів оцінювачами з експертної грошової 

оцінки земельних ділянок із стажем практичної роботи не менше 2-х років або експертними 

радами саморегулівних організацій оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних 

ділянок. Ст.28 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні» регламентує, що до повноважень саморегулівних організацій 

оцінювачів відноситься рецензування звіту про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами - 

членами саморегулівної організації оцінювачів.  

Таким чином, компанія отримала від ГО «СОЛЕЗ» рецензію №Р-48/07 від 03.03.2020 

на звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 1,5000 га 

(кадастровий номер: 3220884000:02:001:0141, яка розташована за  адресою: Київська область, 

Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада),  рецензію №Р-48/04 від 03.03.2020 на звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянкі загальною площею 0,3000 га (кадастровий 

номер: 3220884000:02:001:0134, яка розташована за  адресою: Київська область, 

Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада), рецензію №Р-48/05 від 03.03.2020 на звіт про 
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експертну грошову оцінку земельної ділянки загальною площею 0,2500 га (кадастровий 

номер: 3220884000:02:001:0132, яка розташована за  адресою: Київська область, 

Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада), рецензію №Р-48/06 від 03.03.2020 на звіт про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки  загальною площею 0,3000 га (кадастровий 

номер: 3220884000:02:001:0136, яка розташована за  адресою: Київська область, 

Бориспільський  р-н, Іванківська сільська рада), у яких звіти класифікуються як таки, що у 

цілому відповідають вимогам нормативно-правових актів, що регулюють експертну грошову 

оцінку землі, мають незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки, звіти можуть 

бути використаним з зазначеною у звітах метою.  

Для отримання належних аудиторських доказів згідно вимогам МСА, аудиторами була 

використана робота експерта аудитора (auditor’s expert) – організації, яка володіє 

спеціальними знаннями в іншій галузі, ніж бухгалтерський облік або аудит, і роботу якої у 

цій галузі використовує аудитор для отримання достатніх та прийнятних аудиторських 

доказів. 

 Згідно з отриманою рецензією №13-Р/01 від 17.03.2020 на звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки загальною площею 1,5000 га (кадастровий номер: 

3220884000:02:001:0141, яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, 

Іванківська сільська рада), рецензією №12-Р/01 від 17.03.2020 на звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки  загальною площею 0,3000 га (кадастровий номер: 

3220884000:02:001:0136, яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, 

Іванківська сільська рада), рецензією №11-Р/01 від 17.03.2020 на звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянкі загальною площею 0,2500 га (кадастровий номер: 

3220884000:02:001:0132, яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, 

Іванківська сільська рада), рецензією №10-Р/01 від 17.03.2020 на звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянкі загальною площею 0,3000 га (кадастровий номер: 

3220884000:02:001:0134, яка розташована за  адресою: Київська область, Бориспільський  р-н, 

Іванківська сільська рада), звіти класифікується як таки, що у цілому відповідають вимогам 

нормативно-правових актів, що регулюють експертну грошову оцінку землі, мають незначні 

недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки, звіти можуть бути використаними з 

зазначеною у звіті метою.  

Однак згідно з консультаційним висновком, отриманим нами від ТОВ «ЕКСПЕРТ ІН», 

виконаним сертифікованим оцінювачем, що має статус «Recognized Eurorean Valuer» 

підтверджений TEgOVA, сертифікат REV-UA/UABVS/2024/2, події, що відбуваються з кінця 

2019 року призвели до того, що всі ринки (фінансові, сировинні, крипто валюта, нерухомості) 

по всьому світу знаходяться в стадії глибокої невизначеності щодо майбутнього. 

З початку 2020 року основним тригером подій з'явився новий вірус COVID-19. У 

поточному році на ринку нерухомості України вже намітилися тенденції зниження вартості  

об’єктів нерухомості та землі.  Вартість інвестиційних активів (нерухомості, землі) виходячи 

із справедливої вартості на кінець 2019 року є некоректним та не відображає ситуацію на 

ринку нерухомості України на дату висновку аудитора.  

Інвестиційні активи, що відображаються у фінансової звітності господарських 

товариств за справедливою вартістю, визначеною на кінець 2019 року, повинні бути 

протестовані на предмет зменшення їх корисності в зв’язку з наявними  ознаками їх 

знецінення. Справедлива вартість активів, що визначена станом на 31.12.2019 року та 

відображена у фінансової звітності є дійсною станом на дату їх оцінки, але  не може 

слугувати підставою для прогнозування вартості на наступний фінансовий рік.  

Таким чином, до дати видачи аудиторського звіту стали наявні події, які свідчать про 

наявність рівня невизначеності стосовно оцінки за справедливою вартістю основних засобів. 

Вплив цього питання на  фінансову звітність станом на 31.12.2019р. та за рік, що закінчився 

31 грудня 2019 року, не може бути достовірно  визначений аудитором. 

Аудитори не отримали належних аудиторських доказів стосовно оцінки за 

справедливою вартістю цінних паперів на суму 8215 тис. грн., які відображені у складі 

поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2019 р. та складають 16% від валюти 

балансу на зазначену дату, тому аудитори не мають змоги підтвердити цю суму. 
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Згідно вимог п.5.5 МСФЗ 9 суб'єкт господарювання застосовує вимоги щодо зменшення 

корисності для визнання та оцінки резерву під збитки за фінансовими активами. Вимоги 

цього стандарту було порушено товариством та резерв під збитки щодо цих сум не було 

створено. Вплив цього відхилення від вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на 

фінансову звітність станом на 31.12.2019 та за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, не був 

визначений.  

Аудитори зазначають, що в примітках до фінансової звітності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» станом на 31 

грудня 2019 року дані стосовно окремої інформації, а саме інвестиційної нерухомості (п.75-

78, МСБО 40), фінансових активів (п.9,11 МСФЗ 7), справедливої вартості (п.91-95 МСФЗ 

13), облікової політики (п.122 МСБО 1), джерела невизначеності оцінок (п.125-129 МСБО 1), 

інша, розкрита не в повному обсязі. 

Згідно п.А23 МСА 705, аудитори не мають можливості включити розкриття 

пропущеної інформації у цей звіт у зв’язку з тим, що розкриття інформації не було 

підготовлено управлінським персоналом компанії. 

Аудитори зазначають, що за їх думкою у зв’язку з пандемією вірусу COVID-19 та 

макроекономічною нестабільності, існує невизначеність, що може поставити під значний 

сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі і що в 

фінансовій звітності за 2019 р. не розкрита  належно  інформація про це питання.  

Відповідно вимог ст.14 Закону “Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність” стосовно питань, зазначених вище, повідомляємо наступне: 

З метою виявлення і оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні фінансових звітів і 

на рівні тверджень за класами операцій, залишками на рахунках та на рівні розкриття 

інформації аудитор  визначив ризики шляхом отримання розуміння Компанії і її середовища, 

у тому числі відповідних функцій контролю, пов'язаних з ризиками, а також шляхом розгляду 

класів операцій, залишків на рахунках та розкриття інформації у фінансових звітах. Нами 

з'ясовано, чи можуть виявлені ризики вплинути та яким  чином на твердження (показники 

фінансової звітності), вивчена значущість ризиків, а відтак їх здатність призвести до суттєвих 

викривлень у фінансових звітах та вірогідність суттєвих викривлень у фінансових звітах, 

спричинених ризиками. 

Для врегулювання ризиків аудитором були розроблені та виконані певні аудиторські 

процедури для надання достатніх та відповідних аудиторських доказів, щоби бути в змозі 

формулювати обґрунтовані висновки, на яких базуватиметься аудиторська думка. Вибір 

процедур залежав від судження аудиторів, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 

окремої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Нами розроблені й виконані 

процедури по суті для кожного суттєвого класу операцій, залишку рахунку та розкриття 

інформації,  у тому числі процедури зовнішнього підтвердження. 

У зв’язку з існуванням невід’ємних обмежень внутрішнього контролю,  аудиторами 

визначено, що поєднання аналітичних процедур по суті та тестів деталей є найбільш 

чутливим до оцінених ризиків. 
Ми також зробили оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність 

облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання окремої 

фінансової звітності та встановили зазначене вище. 

Основні застереження щодо аудиторських ризиків: На підставі проведеного аудиту ми 

дійшли висновку, що вищезазначені обставини є суттєвими, однак не всеохоплюючими для 

фінансової звітності компанії. Порушень, пов’язаних із шахрайством, не виявлено. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА)  

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними 

від компанії згідно з етичними та іншими вимогами відповідно до «Кодексу етики 

професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, 

застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з 

етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є 

достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням 
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Ключові питання аудиту  

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань 

Додатково до питань, описаних в розділах «Основа для думки із застереженням», ми 

не визначили питання, які  є ключовим питанням аудиту та які слід відобразити в нашому 

звіті. 

 

Інші питання – аудит за попередній період 

 

Аудит фінансової звітності компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р., був 

проведений іншим аудитором – ТОВ «Аудиторська фірма «АРАМА», який 24 квітня 2019 р. 

висловив немодифіковану думку щодо цієї фінансової звітності. 

 

Інші питання - Обмеження щодо поширення чи використання звіту аудитора 

 

Оскільки звіт аудитора призначений для конкретних користувачів, вказаних в адресаті 

цього звіту, аудитор вважає за потрібне включити параграф з інших питань, зазначивши, що 

звіт незалежного аудитора призначений тільки для конкретних користувачів, його не можна 

надавати іншим сторонам, і він не може використовуватися іншими сторонами 

 

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї – Річні  звітні 

дані страховика за 2019р 

 

  Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка міститься в Річних звітних даних страховика за 2019р., але не 

містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї,  яку ми не отримали до дати 

цього звіту аудитора, та  яку ми очікуємо отримати після цієї дати. 

  Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не 

робимо та не будемо робити висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої 

інформації.  

У зв’язку з аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 

іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою 

інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або 

чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати 

звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, 

ми зобов’язані повідомити про цей факт.  

Річні звітні дані страховика за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі 

„Основа для думки із застереженням”, відображають достовірно в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан страховика, його фінансові результати за 2019 рік та іншу інформацію 

відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків 

 Наша думка щодо фінансової звітності товариства не поширюється на річні звітні дані 

Страховика. Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих 

невідповідностей та викривлень в наданих річних звітних даних Страховика. 

 Ми не виявили фактів суттєвих та всеохоплюючих невідповідностей та викривлень, які б 

необхідно було включити до звіту. Дані річних звітних даних страховика за 2019 рік складені на 

підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період і містять показники діяльності, що 

не суперечать один одному та є порівняними. Дані окремих додатків та форм річних звітних 

даних відповідають один одному. Дані окремих додатків річних звітних даних за 2019 рік 

порівняні між собою та не містять суттєвих відхилень.  
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Інші питання:  

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 

 

          Відповідно до вимог Методичні рекомендації щодо інформації, яка стосується аудиту 

за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснюється Нацкомфінпослуг 

(затверджено Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг №362 від 25.02.2020),  нами розглянуті інші питання 

діяльності компанії, зокрема: 

 

 Дотримання суб’єктів господарювання вимог законодавства щодо: 

 

1. Формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб’єкта 

господарювання 

 

          Розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» у сумі 30100 

тис. грн. відповідає розміру, визначеному Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

              Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2019р. 

складається з 8000 (вісім тисяч) штук простих іменних акцій  номінальною вартістю 1000,0 

грн. (одна тисяча гривень 00 коп.) за акцію. 

        Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення 

капіталу. 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» зареєстроване 

12.11.1997 р.  

Відповідно до Статуту, зареєстрованого 12.11.1997 р. за № 20488 в Печерській районній 

у місті Києві державній адміністрації та змін до цього Статуту, зареєстрованих 21.07.1998 р.  

статутний капітал Товариства було визначено в розмірі 230 тис. грн. та поділено на 2300 

простих іменних акцій номінальною вартістю 100 грн. кожна. Свідоцтво про реєстрацію 

акцій видане ДКЦПФР 06.07.1999 р. за № 271/1/99. Оплата акцій здійснена акціонерами 

грошовими коштами в повному обсязі. 

В подальшому збільшення статутного  капіталу відбувалося  згідно з рішеннями 

загальних зборів акціонерів шляхом випуску додаткових акцій номінальною вартістю 100 

грн. кожна, а саме:  

• відповідно до Статуту, зареєстрованого 11.06.1999 р. за № 20488 в Печерській 

районній у місті Києві державній адміністрації Товариством додатково випущено 20000 акцій 

на суму 2000 тис. грн. Загальна кількість акцій досягла 22300 шт. на суму 2230 тис. грн. 

Свідоцтво про реєстрацію акцій видане ДКЦПФР 28.12.1999 р. за № 683/1/99. Акції оплачені 

грошовими коштами. 

• відповідно до Статуту, зареєстрованого 22.05.2000 р. за № 20488 в Печерській 

районній у місті Києві державній адміністрації додатково випущено 14700 акцій на суму 1470 

тис. грн. Загальна кількість акцій досягла 37 000 штук на суму 3700 тис. грн. Свідоцтво про 

реєстрацію акцій видане ДКЦПФР 31.07.2000 р. за № 391/1/00. Акції оплачені повністю  

грошовими коштами. 

• відповідно до Статуту, зареєстрованого 15.09.2004 р. за № 10701050002800952 в 

Печерській районній у місті Києві державній адміністрації додатково випущено 64000 акцій 

на суму 6400 тис. грн. Загальна кількість акцій досягла 101000 штук на суму 10100 тис. грн. 

Свідоцтво про реєстрацію акцій видане ДКЦПФР 24.12.2004 р. за № 762/1/04. Акції оплачені 

повністю за рахунок реінвестиції дивідендів. 

• в 2007 році  додатково випущено  150000 акцій на суму 15000 тис. грн. Загальна 

кількість акцій досягла 251000 штук на суму 25100 тис. грн. Акції оплачені виключно  
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грошовими коштами. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  реєстраційний  № 376/1/07. 

Дата реєстрації 07.09.2007 р. Свідоцтво видане ДКЦПФР 16.11.2007 р. У зв’язку із зміною 

форми існування акцій (документарна на без документарну) та зміною найменування 

емітента  було замінено на Свідоцтво № 432/1/10 від 21.06.2010 р. 

Формування та сплата статутного капіталу відбувалася на підставі установчих 

документів, договорів купівлі-продажу акцій у встановлені законодавством терміни. Оплата 

капіталу грошовими коштами при створенні Товариства на суму 230 тис. грн.  а також при 

додаткових випусках акцій в 1999 році на суму 2000 тис. грн. та в 2000 році  на суму 1470 

тис. грн. підтверджена відповідними довідками банків. 

Оплата акцій за рахунок реінвестиції дивідендів в 2004 році на  суму 6400 тис. грн. 

підтверджена заявами акціонерів про спрямування належних їм дивідендів на оплату акцій 

додаткової емісії в сумі, пропорційній частці кожного акціонера в статутному фонді 

Товариства.  

Останній додатковий випуск акцій здійснено згідно з рішенням  загальних зборів 

акціонерів, що відбулися 29.07.2007 р. на суму 15000 тис. грн.; згідно банківської виписки 

АКБ «Володимирський» за 03.10.2007 р. оплата такого додаткового випуску акцій проведена 

грошовими коштами згідно наступних документів: 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 1 846 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 1 846 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 2 116 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 2 137 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 2 205 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 2 366 000 грн.; 

 платіжне доручення від 03.10.2007 р. на суму 2 484 000 грн. 

Статутний  капітал  Товариства станом на 01.01.2016  року та 31.12.2016 року становив 

25100 тис. грн.  У звітному періоді не відбулися зміни в складі акціонерів Товариства,  

власники часток в статутному капіталу Товариства понад 10% станом на 31.12.2016 року 

відсутні. 

Розмір статутного капіталу станом на 31.12.2016 р. становить 25 100 тис. грн. і 

відповідає його статутним документам, повно та достовірно відображений в фінансової 

звітності. 

Станом на 31.12.2016 р. статутний капітал в розмірі 25100 тис. грн. сформований 

повністю шляхом внесення у попередніх звітних періодах грошових коштів на поточний 

рахунок Товариства, його розмір відповідає статутним документам. За 2016 рік розмір 

статутного капіталу Товариства не змінювався. 

Чисті активи (власний капітал) Товариства станом на 31.12.2016 року становлять 27326 

тис. грн., в тому числі статутний капітал – 25100 тис. грн., нерозподілений прибуток – 341 

тис. грн., резервний капітал 1885 тис. грн. (що становить близько 7,51 % процентів розміру 

статутного капіталу).  

Для створення або збільшення зареєстрованого статутного фонду, учасниками не 

залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під 

заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого капіталу 

станом на 31.12.2016 року не має. Формування статутного та власного капіталу здійснено 

відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

 

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" № 45 від 28 

листопада 2016 р. прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 

на 5 000 000,00 (п’ять мільйонів) гривень шляхом приватного розміщення додаткової 

кількості акцій (50 000 (п’ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій) існуючої номінальної 

вартості за рахунок додаткових внесків грошових коштів акціонерів Товариства. Умови та 

порядок розміщення акцій додаткового випуску визначено Проспектом емісії акцій 
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Товариства, що зареєстрований НКЦПФР 19.01.2017 р. На підтвердження реєстрації 

додаткового випуску акцій Товариством надано Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску 

акцій, видане НКЦПФР 19.01.2017 р. за реєстраційним номером 03/1/2017-Т.  

Повнота оплати акцій, що розміщені, випуск яких зареєстровано та видано тимчасове 

свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 

Станом на 30.03.2017 р. усі 50 тисяч штук простих іменних акцій додаткового випуску 

(Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане НКЦПФР 19.01.2017 р. за 

реєстраційним номером 03/1/2017-Т) розміщені серед акціонерів Товариства та повністю 

оплачені. 

Оплату акцій додаткового випуску зроблено у повному обсязі та виключно грошовими 

коштами шляхом внесення на поточний рахунок Товариства. Фактичний внесок коштів в 

оплату акцій додаткового випуску Товариства підтверджується банківськими документами 

(квитанціями, прибутково-видатковими касовими ордерами, заяв на переказ готівки) по 

п/р26507014562539 Ф-я АТ «Укрексімбанк» МФО 380333, а саме: 

№ з/п 

внеску 
ПІБ акціонера та реквізити договору 

№ 

платіжного 

документа 

Дата 

платіжного 

документа 

Сума 

платежу, 

грн. 

1. 

Лахно Ю.О. 1022950 30.01.2017 200 000,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 1-2017 від 

14.02.2017р. 

1080443 31.01.2017 259 800,00 

Всього: 459 800,00 

2. 

Граур С.М. 104018 02.02.2017 249 550,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 2-2017 від 

14.02.2017р. 

1080661 31.01.2017 131 350,00 

Всього: 380 900,00 

3. 

Лахно О.Ю. 102847 02.02.2017 294 350,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 3-2017 від 

14.02.2017р. 

1081018 31.01.2017 131 350,00 

Всього: 425 700,00 

4. 

Завадський В.В. 107718 02.02.2017 20 000,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 4-2017 від 

14.02.2017р. 

141986 03.02.2017 149 800,00 

211953 06.02.2017 190 000,00 

 267867 07.02.2017 100 000,00 

 Всього: 459 800,00 

5. 

Завадський В.О. 268111 07.02.2017 140 560,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 5-2017 від 

14.02.2017р. 

211824 06.02.2017 190 000,00 

142320 03.02.2017 38 440,00 

 Всього: 369 000,00 

6. 

Шеремет Р.М. 268251 07.02.2017 258 000,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 6-2017 від 

14.02.2017р. 

211640 06.02.2017 240 000,00 

Всього: 498 000,00 

7. 

Шеремет І.О. 211719 06.02.2017 235 000,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 7-2017 від 

14.02.2017р. 

268398 07.02.2017 263 000,00 

Всього: 498 000,00 

8. 

Костишин Ю.І. 141466 03.02.2017 151 475,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 8-2017 від 

14.02.2017р. 

106698 02.02.2017 299 200,00 

ПН1183 03.02.2017  48 525,00 

 Всього: 499 200,00 

9. 

Алексєєва М.М. 141782 03.02.2017 140 000,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 9-2017 від 

14.02.2017р. 

105940 02.02.2017 299 200,00 

Всього: 439 200,00 

10. 

Алексєєв А.О. 142568 03.02.2017 153 085,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 10-2017 

від 14.02.2017р. 

104924 02.02.2017 299 100,00 

ПН414730 03.02.2017  46 915,00 

 Всього: 499 100,00 

11. 

Костишин О.Я. 141212 03.02.2017 174 700,00 

Договір купівлі –продажу акцій № 11-2017 

від 14.02.2017р. 

107310 02.02.2017 296 600,00 

Всього: 471 300,00 
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Разом внесено до статутного капіталу 5 000 000,00 грн. (п’ять мільйонів гривень 00 

копійок).  

Протоколом Загальних зборів акціонерів ПрАТ "СК "ВЕЛТЛІНЕР" № 46 від 27 березня 

2017 р. прийняте рішення про затвердження звіту про результати приватного розміщення 

акцій Товариства та рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» шляхом затвердження Статуту у 

новій редакції. Станом на 30.03.2017 р. реєстрація змін до Статуту Товариства в частині 

збільшення розміру статутного капіталу була здійснена 30.03.2017р. (Статут зареєстрований в 

реєстрі приватним нотаріусом Київського нотаріального округу 30.03.2017 р. за № 857). 

Сума зареєстрованого (складеного/пайового) капіталу становить - 30100 тис. грн.  

Капітал у дооцінках - складає 795 тис. грн. - сума переоцінки основних засобів (земельні 

ділянки). 

Резервний капітал - складає  1908 тис. грн. 

Непокритий збиток  станом на 31.12.2019 р. склав 1888 тис. грн., який зменшився  в порівняні 

з 31.12.2018 р. на  193  тис. грн.  

 

2. Дотримання обов’язкових  критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, 

додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 

фінансовими активами 

 

        У зв’язку з набранням чинності з 08.11.2019 розпорядження Нацкомфінпослуг від 

08.08.2019 № 1511 «Про затвердження Змін до Положення про обов’язкові критерії і 

нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій страховика» Нацкомфінпослуг посилені вимоги до 

розрахунку прийнятних активів, що включаються з метою дотримання обов’язкових 

нормативів, встановлених Положенням про обов’язкові критерії і нормативи достатності 

капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості 

операцій страховика, затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018  № 

850, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2016 за № 782/32234 (далі – 

Положення № 850), зокрема в частині врахування таких активів, як дебіторська 

заборгованість та права вимоги до перестраховиків. 

Розділ 6 за 2019 рік містить достовірну інформацію щодо розміру сплаченого 

статутного фонду на кінець звітного періоду – 30100,0 тис. грн. або 1139,2 тис. євро за 

офіційним курсом НБУ, гарантійного фонду 2668,0 тис. грн. Фактичний запас 

платоспроможності (нетто-активи) станом на кінець дня 31.12.2019 року складає 30511,0 тис. 

грн., нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють види 

страхування, інші, ніж страхування життя визнається як більша із розрахованих величин та 

складає 4646,8 тис. грн., величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 

страховика над розрахунковим нормативним запасом складає 25864,2 тис. грн.  

Станом на дату складання фінансової звітності, щодо виконання  Положення про 

обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг  № 850 від 07.06.2018р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

06.07.2018 р. за № 782/32234, компанія дотрималась виконання  критеріїв ліквідності, 

прибутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності 

капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів.       

 

3. Формування, ведення обліку, достатності  та адекватності сформованих резервів 

відповідно до законодавства 
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Формування страхових резервів здійснюється в компанії  згідно   розробленої та 

затвердженої Внутрішньої політики  з  формування технічних  резервів. Ця Внутрішня 

політика ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» розроблена та затверджена 02.01.2019 р. відповідно до 

Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 

життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621.  

1. Ця Внутрішня політика встановлює порядок формування страхових резервів страховика та 

визначає: 

- склад технічних резервів, які формує страховик; 

- методи розрахунку резервів, які формує страховик; 

- методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків щодо відповідних технічних 

резервів за видами страхування; 

- порядок визнання вимоги за договором, що надійшла страховику, такою, що є заявленою 

вимогою (claims reported). 

Усі не врегульовані даною Внутрішньою політикою питання стосовно формування страхових 

резервів регулюються Методикою та Законом Украіни “Про страхування”. Поняття і терміни 

вживаються в  значеннях, визначенних в Методиці. 

 

2. Склад технічних резервів, які формує страховик 

Страховик здійснює формування та облік таких технічних резервів: 

- резерв незароблених премій (резерви премій); 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

 

3. Методи розрахунку резервів, які формує страховик 

Резерв незароблених премій (UPR) за всіма видами страхування розраховується методом 

"1/4", викладеним в розділі ІІІ, п.3 Методики.  При розрахунках резерву незароблених премій 

використовуються частки надходжень сум страхових платежів у розмірі 80 відсотків  

страхових платежів. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) за всіма видами страхування 

розраховується методом, викладеним в розділі  IV Методики. 

 

4. Методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків щодо відповідних 

технічних резервів за видами страхування 

Страховик визначає розмір прав вимоги до перестраховиків за укладеними договорами 

перестрахування щодо відповідних видів технічних резервів за видами страхування 

одночасно з розрахунком розміру таких технічних резервів. 

Розраховується величина частки участі перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в 

таких технічних резервах: 

резерві незароблених премій; 

резерві заявлених, але не виплачених збитків. 

 

Резерв незароблених премій. 

Формування частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) у технічних резервах 

здійснюється на підставі обліку договорів перестрахування за видами страхування. 

Розрахунок частки перестраховиків в резерві незароблених премій здійснюється за кожним 

видом страхування окремо. 

Частка перестраховиків (права вимоги до перестраховиків) у резерві незароблених премій за 

кожним видом страхування обчислюється методом “1/4”.  

 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків. 

Розрахунок частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в резерві заявлених, але 

не виплачених збитків, страховик проводить за кожною неврегульованою або врегульованою 
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не в повному обсязі вимогою та по кожному договору вихідного перестрахування, під захист 

якого підпадає заявлений збиток.  

Частка перестраховика обчислюється як перестрахове відшкодування (частина 

перестрахового відшкодування, що відповідає величині ще не врегульованої частини 

вимоги), що належить до виплати, виходячи з припущень про збиток, що прийняті при 

формуванні резерву заявлених, але не виплачених збитків, за конкретною вимогою. 

Частка перестраховика в резерві заявлених, але не виплачених збитків, за конкретним видом 

страхування визначається як сума часток за всіма неврегульованими або врегульованими не в 

повному обсязі вимогами та договорами вихідного перестрахування, що стосуються даного 

виду страхування. 

 

5. Порядок визнання вимоги за договором, що надійшла страховику, такою, що є 

заявленою вимогою 

Страховик вважає інформацію про подію, що має ознаки страхового випадку,  Заявленою 

вимогою, якщо: 

Заявником інформації є: 

- суб'єкти договору страхування (страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач); 

- особи, що мають відношення до обслуговування договору страхування (агент, брокер, 

асистанс, контактний центр, аварійний комісар, інші); 

- треті особи, які мають майнові інтереси, що пов’язані з заявленою подією  (постраждалі 

особи);  

- інші треті особи (свідки, родичі, колеги, …). 

Отримувачем є (інформація надана наступним особам): 

страховик або особа, що має відношення до обслуговування договору страхування 

(агент, брокер, асистанс, контактний центр, аварійний комісар, інші). 

Інформація надійшла у формі: 

- письмовій (або прирівняній до неї); 

- телефоном (через контактний центр або профільний підрозділ з фіксацією дзвінка); 

- засобами електронного зв'язку (факсом, електронною поштою, соціальними мережами); 

- через мобільні додатки або сайт страховика. 

 

 Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів з урахуванням 

тесту адекватності страхових зобов’язань станом на 31.12.2019 року   

Страхові резерви Сформовано на 

звітну дату 

Розмір з урахуванням тесту 

адекватності зобов’язань 

незароблених премій 9 221,72 9 221,72 

збитків, що заявлені, але не 

виплачені 

1 048,70 1 048,70 

      

4. Дотримання встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до 

фінансової групи, у разі входження суб’єкта господарювання до такої 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» не 

належить до фінансових груп. 

 

5. Структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за 

ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо 

 

             ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  не має інвестиційного портфелю з ознаками фіктивності. 
 

6. Наявності заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням 

щодо наступного їх повернення 
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У ПРИВАТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» відсутні заборони щодо залучення фінансових активів  від фізичних осіб із 

зобов’язанням  щодо наступного їх поверненням.  Товариство не залучало фінансові активи. 
 

7. Дотримання допустимості суміщення окремих господарських операцій, на 

провадження яких суб’єкт отримав ліцензію 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» дотримується  обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, а саме «Фінансова установа 

зобов’язана дотримуватися обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності.», та  розділом 2 Положення № 1515.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» надає     виключно послуги   з страхування відповідно до отриманих ліцензій. 

Страхові та перестрахувальні операції за період, що перевірявся, здійснювалися на 

підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, виданих Нацкомфінпослуг:   

 

Серія № Вид страхування 
Дата видачи 

ліцензії 

АЕ 198576 Добровільне страхування вантажів та багажу(вантажобагажу). 21.02.2013р. 

АЕ 198574 Добровільне страхування фінансових ризиків. 21.02.2013р. 

АЕ 198572 Добровільне страхування судових витрат. 21.02.2013р. 

АЕ 198567 Добровільне страхування від нещасних випадків 21.02.2013р. 

АЕ 198565 Добровільне страхування наземного транспорту(крім 

залізничного). 

21.02.2013р. 

АЕ 198563 Добровільне медичне страхування(безперервне страхування 

здоров’я). 

21.02.2013р 

АЕ 198562 Добровільне страхування медичних витрат. 21.02.2013р 

АЕ 198560 Добровільне страхування кредитів(у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту). 

21.02.2013р 

АЕ 198558 Добровільне страхування інвестицій. 21.02.2013р 

АЕ 198557 Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби. 21.02.2013р 

АЕ 198555 Добровільне страхування залізничного транспорту. 21.02.2013р 

АЕ 198554 Добровільне страхування виданих гарантій(порук) та прийнятих 

гарантій. 

21.02.2013р 

АЕ 198553 Добровільне страхування водного транспорту(морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту). 

21.02.2013р 

АЕ 198552 Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ. 

21.02.2013р 

АЕ 198561 Добровільне страхування майна(крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)). 

21.02.2013р 

АЕ 198568 Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами 

(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)). 

21.02.2013р 

АЕ 198578 Добровільне страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту(включаючи відповідальність перевізника). 

21.02.2013р 

АЕ 198577 Добровільне страхування , відповідальності власників водного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 

21.02.2013р. 

АЕ 198559 Обов’язкове страхування предмета іпотеки від ризиків 

випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. 

21.02.2013р 

АЕ 198564 Обов’язкове страхування особисте страхування від нещасних 

випадків на транспорті. 

21.02.2013р 

АЕ 198566 Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів. 

21.02.2013р 
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АЕ 198572 Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорій.  21.02.2013р 

АЕ 198575 Обов’язкове страхування авіаційне страхування цивільної авіації. 21.02.2013р 

АЕ 198573 Обов’язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, 

вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних 

випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими 

Кабінетом Міністрів України. 

21.02.2013р 

АЕ 198551 Обов’язкове страхування відповідальності власників собак(за 

переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів України) щодо 

шкоди, яка може бути заподіяна третім особам. 

21.02.2013р 

АЕ198556 Обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян 

України, що мають у власності чи іншому володінні зброю, за 

шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну 

внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї. 

21.02.2013р 

АЕ 198570 Обов’язкове страхування цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 

аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська 

діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та 

санітарно-епідеміологічного характеру. 

21.02.2013р 

АЕ 198569 Обов’язкове страхування особисте страхування працівників 

відомчої(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 

пожежної охорони і членів добровільних дружин (команд). 

21.02.2013р 

 

 

8 Надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства  та 

внутрішніх правил надання фінансових послуг суб’єктом господарювання 

 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 09.02.2007 №6779 

(Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії СТ №478 від 09.02.2007, реєстраційний 

номер 11101920). 

  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» дотримується  затверджених внутрішніх правил надання відповідних 

фінансових послуг, які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону 

про фінансові послуги, статей 10, 15, 18, 19 Закону про споживачів, та укладає договори з 

надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил. Компанія надає послуги  

добровільних видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з  правилами 

страхування, затвердженими Товариством та зареєстрованими в Національній Комісії, що  

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з обов’язкових видів 

страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з  умовами страхування, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

В договорах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» про надання фінансових послуг обов'язково є посилання на внутрішні правила 

надання фінансових послуг. 
 

9. Розміщення інформації на власному веб-сайті  (веб-сторінці) та забезпечення її 

актуальності 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  має власну сторінку в мережі Інтернет - http://velt.com.ua/. Товариство надає  

клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінансові послуги, а 

також розміщує інформації, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на 

власному веб-сайті (веб-сторінці) http://velt.com.ua/ та забезпечує її актуальність. 

Товариство розкриває  інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 

12-1 Закону про фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті 

(веб-сторінці)   http://velt.com.ua/ 

http://velt.com.ua/
http://velt.com.ua/
http://velt.com.ua/
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Товариство розміщує   внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-

сайті (веб-сторінці)   http://velt.com.ua/  не пізніше наступного робочого дня після дати 

набрання ними чинності із зазначенням такої дати. 

 

10. Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  дотримується   вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття 

рішень у разі конфлікту інтересів. 

Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 

   

11. Відповідності приміщень, у яких здійснюється суб’єктом господарювання 

обслуговування клієнтів ( споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного 

обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат 
 

Товариство використовує орендоване нежитлове приміщення за адресою: 04080, м.Київ, 

вул. Новокостянтинівська 1В, 4 пов., площею 245,3 кв.м., згідно Договору оренди 

приміщення від 27.12.2016 року, яке використовується виключно страховиком при 

провадженні страхової діяльності, за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному  

реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Також, на виконання вимог  пункту 2 

постанови Кабінету  міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 

цінних паперів)» № 913 від 07.12.2016 року, проведено технічне обстеження, згідно з яким за 

результатами проведеного технічного обстеження приміщення ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР» 

встановлено повне дотримання відповідних державних будівельних  норм щодо доступності  

для маломобільних груп населення.   

Нежитлові приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) за 

адресою: м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1В, пов. 4, доступні для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм  та правил  

зазначених в ДБН В.2.2-17:2006, що документально підтверджується Висновком від 

09.04.2018 р. експерта з питань технічного обстеження будівель та споруд Постернак М.М., 

який має кваліфікаційний сертифікат серія АЕ №000590, виданий 31.07.2012 р. 

Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України.  

Страховиком розміщено інформацію про умови доступності приміщення для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення  у місці, доступному для візуального 

сприйняття клієнтом (споживачем). 

 
  

12. Внесення суб’єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи 

до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до 

вимог, установлених законодавством  

 

За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань та даними Державного реєстру фінансових установ ПРИВАТНЕ 

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР»  не має 

відокремлених підрозділів.  
 

13 Внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту  

     

 У листопадi 2015 року Наглядовою радою Товариства затверджене Положення про 

службу внутрiшнього аудиту у новiй редакцiї. Згідно Положення про Службу внутрішнього 

http://velt.com.ua/
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аудиту (контролю) в ПрАТ «СК «ВЕЛТЛІНЕР»  призначено на посаду внутрішнього 

аудитора одну особу. Впродовж 2019 року службою внутрiшнього аудиту, згiдно з 

програмою та  планом перевiрок, проводилась перевiрка структурних пiдроздiлiв Товариства, 

про що складено звiти та надані відповідні  рекомендації.  Данi у примiтках до Фiнансової 

звiтнiстi вiдображаються вiдповiдно до вимог чинного законодавства України за 

мiжнародними стандартами. Протягом звітного періоду 2019 року внутрішнім аудитором  у 

діяльності Товариства недоліків та порушень не виявлено. 

 
 

14. Облікової реєстрації системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне 

обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг 

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» забезпечена програмним забезпеченням та спеціальним технічним 

обладнання, які необхідно для ведення обліку операцій з надання фінансових послуг 

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг. 
 

15. Готівкових розрахунків 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»   не здійснює готівкові розрахунки із споживачами послуг. Каса 

використовується Товариством виключно для господарських потреб. 
 

16. Зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки ( 

зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або 

відповідну охорону)  

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» забезпечена сейфами для зберігання грошових коштів та цілодобовою 

охороною.  

 
17. Розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (джерел 

походження коштів ) 
 

Аудитори не отримали інформації стосовно джерел походження коштів у акціонерів 

товариства для сплати статутного капіталу. Це питання не було об’єктом аудиторських 

процедур. 
 

18.  Розкриття джерел походження складових частин власного капіталу (капітал у 

дооцінках, внески до додаткового капіталу) 
 

Розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» у сумі 30100 

тис. грн. відповідає розміру, визначеному Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

 Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2019р. 

складається з 30100 (тридцять тисяч сто) штук простих іменних акцій  номінальною вартістю 

100,0 грн. (сто гривень 00 коп.) за акцію. 

Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання дивідендів та повернення 

капіталу. 

Засновниками Товариства є фізичні особи  яким належить 100 % акцій Товариства. 

Резервний капітал складає  1908 тис. грн.  

Товариство має право формувати резервний капітал (резервний фонд) у розмірі не 

менше ніж 15% Статутного капіталу (Статутного фонду Товариства). Резервний капітал 

(резервний фонд) формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку 
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Товариства. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу (резервного фонду) 

розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5%  чистого  прибутку Товариства за 

рік. 

Резервний капітал і рух резервного капіталу (тис.грн.) 

 на 31.12.2018 зміни  протягом 

року 

на 31.12.2019 

Резервний капітал 1908 0 1908 

  

 

                                          Капітал у дооцінках (тис.грн.) 

 на 31.12.2018 зміни протягом року на 31.12.2019 

Капітал у 

дооцінках  

795 0 795 

 

Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства. 

Непокритий збиток станом на 31.12.2019р. –  (1888) тис. грн. 

Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2019р. – 30915  тис. грн.  
  
19. Відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у 

перестрахування лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на 

здійснення яких отримана ліцензія, та укладання договорів перестрахування із 

страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог 

щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 №124 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  надає послуги: з добровільних видів страхування, щодо яких отримані 

відповідні ліцензії, згідно з  правилами страхування, затвердженими Товариством та 

зареєстрованими в Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг та з обов’язкових видів страхування, щодо яких отримані відповідні 

ліцензії, згідно з  умовами страхування, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

Політика перестрахування відповідає  встановленим законодавчим вимогам. 
 

20. Здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 

законодавством порядків і правил проведення обов’язкового страхування 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  здійснює обов'язкове страхування виключно за умови отримання ліцензії на 

відповідне обов’язкове страхування з дотримання порядків, визначених Кабінетом Міністрів 

України Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 

(676), Порядку № 1788, Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, 

Порядку № 981, Порядку № 979, Порядку № 980, Порядку № 624, Порядку №751, якщо інше 

не визначено законом.   

 
21. Ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (у 

випадку наявності у страховика ліцензії на страхування життя) 
 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  не має ліцензії на страхування життя. 
 

22. Належного і повного формування та обліку резерву заявлених, але не виплачених 

збитків (для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя) 

або резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який здійснює 

страхування життя) 
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Резерв заявлених, але не виплачених збитків  - оцінка обсягу зобов'язань Страховика 

для здійснення страхових виплат (страхового відшкодування) за заявленими вимогами, 

включаючи витрати на врегулювання збитків, які не врегульовано або врегульовано не в 

повному обсязі на дату розрахунку та виникли у зв'язку з подіями, що мали ознаки страхових 

випадків, які мали місце в розрахунковому або попередніх періодах, та про факт настання 

яких повідомлено.  

Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» визначає за кожним видом 

страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі заявлених вимог, 

отриманих у будь-якій формі (телефонного, електронного, письмового звернення з приводу 

події, яка має ознаки страхового випадку) - залежно від сум фактично зазнаних або 

очікуваних страхувальниками (та/або іншими особами, визначеними законодавством або 

договором страхування)  збитків (шкоди) у результаті настання події, що має ознаки 

страхового випадку.  

Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається як сума резервів 

заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.  

Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, за видом страхування компанія 

визначає за кожною неврегульованою або врегульованою не в повному обсязі вимогою.  

Якщо у заявленій вимозі розмір збитку не визначено, для розрахунку за заявленою 

вимогою резерву заявлених, але не виплачених збитків,  використовується оцінка розміру 

збитку, яка здійснюється: 

- У разі наявності орієнтовних даних, підтверджених документально, в тому числі 

надісланих телекомунікаційними засобами зв'язку (аварійний сертифікат, офіційні 

документи, якими встановлено вартість послуг/майна, електронні листи, запис 

телефонної розмови тощо), - з використанням таких орієнтовних даних; при цьому, 

оцінка розміру збитку може набувати нульове значення, якщо орієнтовні дані свідчать 

про низьку ймовірність страхової виплати за цією вимогою 

- У разі відсутності орієнтовних даних, - у розмірі середнього збитку за видом 

страхування за подібними страховими випадками в розрізі видів страхування за 

останній рік, що передує звітній даті без жодних коригувань на тренд чи інфляцію, з 

можливим виключенням одного (декількох) найбільшого збитку відповідно до вимог 

Методики. Такий розрахунок та коригування здійснюється відділом врегулювання 

збитків раз на рік.  

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі неврегульованих 

або врегульованих не в повному обсязі вимог у розрахунковому періоді, зменшеній на суму 

врегульованих збитків у розрахунковому періоді та збільшеній на суму не врегульованих 

збитків на початок розрахункового періоду за попередні періоди та витрат на врегулювання 

збитків. 

 Відповідно до умов укладених договорів перестрахування на підставі відомих вимог 

страхувальників,  залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками 

збитків (шкоди) у результаті настання  страхового випадку  визначає  величину  частки  

перестраховиків  у резервах заявлених, але невиплачених збитків.  

Розмір витрат на врегулювання, що враховується при формуванні резерву заявлених 

збитків, становить 3 відсотки відповідно до Методики. 
 

23. Якщо страховик має ліцензію з обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР»  не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів. 
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24. Якщо страховик має ліцензію з обов’язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР» не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки. 

 
25. Дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій 

(включаючи розкриття інформації про кожний з активів, щодо справедливої/балансової 

вартості яких аудитор не зміг отримати достатні аудиторські докази (не зміг 

підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав 

достатні аудиторські докази і дійшов висновку про викривлення 

справедливої/балансової вартості таких активів) 

 

Інформація щодо структури активів, їх обтяжень, дотримання нормативу платоспроможності та 

достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та нормативу якості активів ПрАТ «СК 

«ВЕЛТЛІНЕР» (25285050)  станом на 31.12.2019 року 

 

Показники 
Усього, 
тис.грн. 

Наявність обтяжень, 
обмежень щодо 

володіння активів 
(застави, гарантії, 

зобов’язання, заборона на 
відчуження, цільове 
використання тощо),  

правочин внаслідок якого 
відбулося обтяження, 

обмеження щодо 
володіння, строк 

обтяження,  
обмеження щодо 
володіння та/або 
інформація щодо  

неможливість аудитором  
визначити балансову 

вартість даного активу 

Активи, які 
враховано до 

нормативу 
платоспроможн

ості,  
та достатності 

капіталу,тис.грн. 

Активи, які 
враховано до 

нормативу  
ризиковості 

операцій 
(представлення 

коштів 
сформованих  

страхових 
резервів),тис.грн

. 

Активи, які 
враховано до  

нормативу 
якості активів, 

тис.грн. 

УСЬОГО: 45 452,4 0 39 719,8 10 555,3 6 481,1 
1) грошові кошти на поточних 
рахунках, у тому числі: 

700,7 0 695,8 695,8   

у таких банківських установах  
(назва та код ЄДРПОУ банківської 
установи): 

    -     

ПАТ "ОТП Банк",  
ЄДРПОУ 21685166 

103,4  103,4 103,4   

АТ "Укрсиббанк", 
ЄДРПОУ 09807750 

164,5  164,5 164,5   

АТ "УКРЕКСІМБАНК", 
ЄДРПОУ 26296587 

404,6  404,6 404,6   

ПАТ "Державний ощадний банк 
України", 
 ЄДРПОУ 09322277 

23,3  23,3 23,3   

Інші банки  4,9     

2) банківські вклади (депозити) та 
рахунки умовного зберігання 
(ЕСКРОУ), у тому числі: 

2 380,6 0 2 380,6 2 380,6  2 380,6 

у таких банківських установах  
(назва та код ЄДРПОУ банківської 
установи): 

          

ПАТ "ОТП Банк",  1 080,00   1 080,00 1 080,00 1 080,00 
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ЄДРПОУ 21685166 

АТ "Укрсиббанк", 
ЄДРПОУ 09807750 

0,6   0,6 0,6 0,6 

АТ "УКРЕКСІМБАНК", 
ЄДРПОУ 26296587 

1 300,0   1 300,0 1 300,0 1 300,0 

 3) банківські метали, в тому числі 
поточні  та вкладні (депозитні) 
рахунки 
 в банківських металах, у тому 
числі: 

-   - - - 

у таких банківських установах 
(назва та код ЄДРПОУ банківської 
установи): 

          

-           

4) нерухоме майно 27 900,6 0 27 900,6 2 054,0 0 
у тому числі (у розрізі об’єктів 
нерухомого майна, із зазначенням 
місцезнаходження): 

          

Земельна ділянка, кадастровий 
номер 3220884000:02:001:0132, 
Іванківська с/р, Бориспільський 
р/н, Київська обл. 

2936,90  2 936,90  1 027,0   

Земельна ділянка, кадастровий 
номер 3220884000:02:001:0134, 
Іванківська с/р, Бориспільський 
р/н, Київська обл. 

3608,50  3 608,50  1 027,0   

Земельна ділянка, кадастровий 
номер 3220884000:02:001:0136, 
Іванківська с/р, Бориспільський 
р/н, Київська обл. 

3608,50  3 608,50     

Земельна ділянка, кадастровий 
номер 3220884000:02:001:0141, 
Іванківська с/р, Бориспільський 
р/н, Київська обл. 

17746,70  17 746,70     

5) акції 6 747,7   - - - 

у тому числі таких емітентів (назва 
та код ЄДРПОУ емітента): 

          

ПАТ "Рекламне Агенство Рефей" 
ЄДРПОУ 38870152 

18,0          

ПАТ "ФК "Авангард" 
ЄДРПОУ 36019681 

2 100,0     

ПАТ "ФТУ" 
ЄДРПОУ 32980628 

2 515,0     

ПрАТ "Укрбуденерготехнологія", 
ЄДРПОУ 38929389 

9,0     

ПАТ "Глобал Транспорт логістікс", 
ЄДРПОУ 20006855 

2 100,0     

ПАТ "ТД ВІАН", 
ЄДРПОУ 38864814 

5,7     

6) облігації підприємств (крім 
цільових облігацій) 

1 500,0   - - - 

у тому числі таких емітентів (назва 
та код ЄДРПОУ емітента): 

          

ТОВ "Сучасний Фінансовий Сервіс", 
ЄДРПОУ 37039358 

 500,0         

ТОВ "Авто Фінанс Сервіс", 
ЄДРПОУ 37037324 

500,0     

ТОВ "Компанія "Бізнес Інновації", 
ЄДРПОУ 37175969 

500,0     

7) іпотечні сертифікати та іпотечні 
облігації 

-   - - - 

у тому числі таких емітентів (назва 
та код ЄДРПОУ емітента): 

          

-           

8) облігації місцевих позик та 
облігації міжнародних фінансових 

-  - - - 
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організацій 

у тому числі таких емітентів (назва 
та код ЄДРПОУ емітента): 
- 

          

9) цінні папери, що емітуються  
державою 

4100,50 0 4100,50 4100,50 4100,50 

Міністерство фінансів України, 
Облігації внутрішніх державних 
позик України 
ЄДРПОУ 00013480 

4100,50  4100,50 4100,50 4100,50 

10) права вимоги до 
перестраховиків: 

1 748,4 0 1 268,4 1 268,4 - 

у тому числі до таких 
перестраховиків – резидентів 
(назва,  
код ЄДРПОУ та рейтинг фінансової 
надійності перестраховика-
резидента):         

  

ПАТ "ПРОСТО - страхування", 
ЄДРПОУ 24745673 

72,80  72,80 72,80   

ПрАТ СК "Перша", 
ЄДРПОУ 31681672 

32,9  32,9 32,9   

ПАТ "СК "Брокбізнес",  
ЄДРПОУ 20344871 

0,6  0,6 0,6   

Акціонерне товариство (приватне) 
“Страхова компанія “РІДНА”, 
 ЄДРПОУ 34809641 

60,3  60,3 60,3   

ПрАТ «СК «Каштан», 
ЄДРПОУ 32071894 

2,2  2,2 2,2   

ТДВ "НІКО СТРАХУВАННЯ", 
 ЄДРПОУ 33831166 

301,7  301,7 301,7   

ПрАТ "СК "СТАР-ПОЛІС", 
ЄДРПОУ 35810956 

300,0      

ТДВ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ", 
ЄДРПОУ 31571133 

0,1  0,1 0,1   

ПрАТ "СК Довіра та Гарантія",  
ЄДРПОУ 34240804 

180,0      

ПрАТ "УАСК АСКА", 
 ЄДРПОУ 13490997 

793,20  793,20 793,20   

ПАТ "СК "Український Страховий 
Стандарт", 
 ЄДРПОУ 22229921 

1,4  1,4 1,4   

ТДВ "СК "УКРФІНСТРАХ",  
ЄДРПОУ 35427589 

2,6  2,6 2,6   

ПрАТ «Страхова компанія «МЕГА-
ПОЛІС»,  
ЄДРПОУ 30860173 

0,6  0,6 0,6   

у тому числі до таких 
перестраховиків – ненерезидентів 
(назва, 
 код ЄДРПОУ та рейтинг фінансової 
надійності перестраховика-
нерезидента): 

-   - - - 

-           

11) інвестиції в економіку України 
за напрямами інвестування 
галузей економіки за рахунок 
коштів страхових резервів, 
затвердженими постановою 
Кабінету Міністрів України від 
17.08.2002 № 1211  

-   - - - 

12) кредити страхувальникам - 
фізичним особам, що уклали 
договори страхування життя, в 
межах викупної суми на момент 

-   - - - 
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видачі кредиту та під заставу 
викупної суми - для страхових 
резервів із страхування життя 

13)довгострокове фінансування 
(кредитування) житлового 
будівництва 

-   - - - 

14) готівка в касі в обсягах лімітів 
залишків каси, розрахунок яких 
установлений Національним 
банком України  

56,0 0 56,0 56,0 0 

15)  залишок коштів у 
централізованих страхових 
резервних фондах,  
що сплачені страховиками до 
централізованих страхових 
резервних  
фондів МТСБУ ВСЬОГО, із них: 

-   - - - 

залишки коштів, сплачені 
страховиком до централізованих 
страхових резервних фондів 
Моторного  
(транспортного) страхового бюро 
України, в обсязі не більше ніж 
розміри коштів, що 
використовуються 
 виключно для виконання таким 
страховиком зобов’язань за 
укладеними договорами 
обов’язкового  
страхування (перестрахування) 
цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних 
засобів, збільшені на дебіторську 
заборгованість, що виникла 
внаслідок розрахунків з прямого 
врегулювання збитків (вимог) за 
такими договорами та угодами з 
прямого врегулювання збитків 
(вимог), зменшені на суму 
кредиторської заборгованості, що 
виникла внаслідок таких 
розрахунків зі страховиками. 

          

16) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування за 
окремими видами страхування* 

2 805,5 0 2 805,5 0 0 

17) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування та 
перестрахування з обов’язкового 
страхування цивільної 
відповідальності оператора 
ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту, та 
за договорами, визначеними в 
пункті 5 розділу II Методики 
формування страхових резервів за 
видами страхування, іншими, ніж 
страхування життя, затвердженої 
розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг України від 
17.12.2004 № 3104  

-   - - - 



 22 

18) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування з видів  
страхування, не зазначених у 
підпунктах 16 та 17 даного додатку 

465,3 0  465,3 - - 

19) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами страхування життя  

-   - - - 

20) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами перестрахування з 
нерезидентами, із зазначенням 
країни походження такого 
перестраховика та рейтингу, 
присвоєного такими 
рейтинговими агентствами: 
A.M.Best (США); Moody’s Investors 
Service (США); Standard & Poor’s 
(США); Fitch Ratings 
(Великобританія) 

-   - - - 

21) непрострочена дебіторська 
заборгованість за укладеними 
договорами перестрахування, 
 не зазначеними у підпунктах 17, 
20 даного додатку 

-   - - - 

22) непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок розміщення грошових 
коштів 
страховика в гарантійних фондах 
асистанських компаній виключно з 
метою гарантування медичного 
 обслуговування клієнтів 
страховика в медичних закладах 
відповідно до договорів 
страхування в разі  
настання страхових випадків 

25,0 0 25,0 0 0 

23) непрострочена дебіторська 
заборгованість, що виникла 
внаслідок здійснення страхового 
 відшкодування за іншого 
страховика за договором 
обов’язкового страхування  
цивільно-правової 
відповідальності власників 
наземних транспортних засобів 

-   - - - 

24) дебіторська заборгованість за 
нарахованими відсотками за 
банківськими  
вкладами (депозитами), цінними 
паперами, емітентом яких є 
держава 

22,1 0 22,1 0 0 

25) внески страховика, що є 
учасником фінансової групи, до 
статутних капіталів інших  
страховиків - учасників цієї 
фінансової групи в обсязі, 
встановленому законодавством 
 за умови виконання такою 
фінансовою групою вимог до 
регулятивного капіталу, 
 встановлених законодавством 

-   - - - 
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26) активи з права користування 
відповідно до міжнародного 
стандарту 
 фінансової звітності 16 «Оренда» 
у розмірі, що не перевищує 
розміру відповідного  
орендного зобов’язання. 

-   - - - 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями, за фінансову звітність  

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 

фінансової звітності відповідно до МСФЗ  та за таку систему внутрішнього контролю, яку 

управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 

звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 

оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 

використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено 

найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 

звітування компанії. 
 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності  

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, 

проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве 

викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або 

помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано 

очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 

основі цієї фінансової звітності.  

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 

судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми:  

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 

облікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зроблених управлінським персоналом;  

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі 

отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 
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розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі 

 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансових звітів, включаючи 

розкриття та достовірне подання 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

Основні відомості про суб’єкт аудиторської діяльності, що провів аудит, та інші 

відомості 

 

Повне найменування - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ СЕРВІС ГРУП” 

 

Місцезнаходження - 01030, м.Київ, вул.Івана Франко, буд.42б, офіс 203 

 

Інформація про включення до реєстру - включено до розділу «Суб'єкти аудиторської 

діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» Реєстру 

аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності під № 2738 

 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення 

обов’язкового аудиту  - Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

 

Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності – 31.01.2020р. 

 

Тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень – з 07.02.2020 по 27.04.2020. Раніше послуги з аудиту не надавалися 

 

Звіт незалежного аудитора узгоджений з додатковим звітом Наглядової Раді 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

«ВЕЛТЛІНЕР», на яку покладено функції аудиторського комітету   

 

Аудитори не надають послуг, заборонених законодавством, ПРИВАТНОМУ 

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

 

Партнер з аудиту та ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВІС ГРУП» є незалежними від 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» 

 

Нами не надавалися інші послуги ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛТЛІНЕР» або контрольованим нею суб’єктам 

господарювання крім тих, результат щодо яких описано у цьому звіті. 

 

Обсяг аудиту: 

Обсяг аудиту в розумінні МСА означає процедури аудиту, що за даних обставин на 

основі судження аудитора та МСА вважаються необхідними для досягнення мети аудиту. 

Аудитор отримав аудиторські докази для формулювання обґрунтованих висновків, на 

яких базується аудиторська думка, виконуючи аудиторські процедури з метою: 

а) отримання розуміння про суб’єкт господарювання та його середовище, включаючи 

його систему внутрішнього контролю, для оцінки ризиків суттєвого викривлення на рівні 

фінансових звітів та тверджень (процедури оцінки ризиків); 
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б) перевірки операційної ефективності процедур контролю в запобіганні або виявленні 

та виправленні суттєвих викривлень на рівні тверджень (тести контролю); 

в) виявлення суттєвих викривлень на рівні тверджень (процедури по суті, які 

складаються з перевірки докладної інформації про класи операцій, залишки на рахунках та 

розкриття інформації і аналітичні процедури по суті). 

Аудитор виконав наступні аудиторські процедури: 

- Перевірка записів та документів. 

- Перевірка матеріальних активів. 

- Спостереження. 

- Запити. 

- Перерахування. 

- Повторне виконання. 

- Аналітичні процедури. 

 

Властиві обмеження аудиту: 

Аудитор, що проводить аудит відповідно до МСА, отримує обґрунтовану впевненість 

у тому, що фінансові звіти в цілому не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 

або помилки. Концепція обґрунтованої впевненості пов’язана з накопиченням аудиторських 

доказів, потрібних аудиторові для висновку про відсутність суттєвих викривлень у 

фінансових звітах, розглянутих в цілому. Обґрунтована впевненість стосується всього 

процесу аудиту. 

Аудитор не може отримати абсолютну впевненість, оскільки існують обмеження, 

властиві аудиторській перевірці, які впливають на можливості аудитора виявити суттєві 

викривлення. Це є наслідком дії таких чинників, як: 

 використання тестування; 

 обмеження, властиві будь-якій системі бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю (наприклад, можливість нехтування ним  керівництва або змови); 

 більшість аудиторських доказів є радше переконливим ніж остаточними. 

Крім того, робота, що її виконує аудитор для формування думки, базується на його 

судженнях, зокрема, про: 

а) збирання аудиторських доказів (наприклад, під час визначення характеру, часу та 

обсягу аудиторських процедур); 

б) формування висновків на основі зібраних доказів (наприклад, визначення 

обґрунтованості оцінок, зроблених управлінським персоналом під час складання фінансових 

звітів). 

Крім того, на переконливість доказів, доступних для формування висновків про 

конкретні твердження (наприклад, операції між зв’язаними сторонами), можуть впливати 

інші обмеження. Для таких випадків у деяких МСА визначено спеціальні аудиторські 

процедури, що дають достатні аудиторські докази за відсутності: 

а) незвичайних обставин, які збільшують ризик суттєвих викривлень за межі звичайно 

очікуваного, або 

б) будь-якої ознаки наявності суттєвих викривлень. 

Відповідно, внаслідок наведених вище чинників, аудиторська перевірка не є гарантією 

того, що фінансові звіти не містять суттєвого викривлення, оскільки отримати абсолютну 

впевненість неможливо. Крім цього, аудиторський висновок не гарантує майбутньої 

життєздатності суб’єкта господарювання, ні ефективності, ані результативності ведення 

справ суб’єкта господарювання управлінським персоналом. 

Властиві обмеження аудиту створюють невід’ємний ризик того, що деякі суттєві 

викривлення фінансових звітів не будуть виявлені, навіть при належному плануванні і 

здійснення аудиту відповідно до МСА. Аудит не гарантує виявлення всіх суттєвих 

викривлень через такі фактори, як використання суджень, тестувань, обмеження, властиві 

внутрішньому контролю, а також через те, що більшість доказів, доступних аудитору, є 

радше переконливими, ніж остаточними. Унаслідок цього аудитор може отримати лише 

обґрунтовану впевненість, що суттєвість викривлення у фінансових звітах будуть виявлені.  




