
 

ЗВІТ  
про корпоративне управління страховика 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛТЛІНЕР» за 2017 рік 

 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності 

страховика 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«ВЕЛТЛІНЕР» (далі за тестом – Товариство) створене з метою 

одержання прибутку на основі здійснення підприємницької 

діяльності - надання страхових послуг для страхового захисту 

майнових інтересів громадян, а також майнових інтересів 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності. Предметом дiяльностi Товариства є страхування, 

перестрахування i фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з 

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та управлiнням 

ними. 

2. Вкажіть факти 

дотримання/недотримання принципів 

чи кодексу корпоративного 

управління (з посиланням на джерело 

розміщення їх тексту), відхилення та 

причини такого відхилення протягом 

року. 

Товариство у своїй діяльності дотримується принципів 

корпоративного управління, які визначені у Кодексі 

корпоративного управління, статуті Товариства: щорічно звітує 

про результати фінансово-господарської діяльності товариства на 

загальних зборах акціонерів; оприлюднює річну звітність на 

сайті НКЦПФР, власному сайті та друкованих виданнях; 

акціонерам надається можливість ознайомитися з матеріалами 

зборів та річними звітами; контроль за діяльністю виконавчого 

органу здійснює ревізор та загальні збори акціонерів; фактів 

відхилень від принципів корпоративного управління немає.  

3. Вкажіть інформацію про власників 

істотної участі( в тому числі осіб, що 

здійснюють контроль за страховиком) 

( для  юридичних осіб зазначаються: 

код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб 

– прізвища, імена та по батькові,) їх 

відповідність встановленим 

законодавством вимогам та зміну їх 

складу за рік. 

Власниками Товариства є 12 акціонерів - фізичних осіб. 

Акціонерів-власників істотної участі у  Товаристві немає. Кожен 

акціонер має частку менше 10% статутного капіталу Товариства. 

Склад акціонерів відповідає встановленим законодавством 

вимогам. У 2017 році склад акціонерів зазнав змін. Завадський 

Віталій Олександрович та Завадський Валентин Віталійович 

вибули зі складу акціонерів. Новими акціонерами стали 

Гордійчук Ганна Танасіївна, Алексєєва Василина Євтухівна та 

Копоть Ольга Іванівна. 

 

4. Вкажіть інформацію про склад 

наглядової ради страховика та його 

зміну за рік, у тому числі утворені 

нею комітети. 

Голова Наглядової Ради – Ставничий Олексій Миколайович; 

Члени Наглядової Ради –  

- Лахно Олександр Юрійович; 

- Гордійчук Ганна Танасіївна. 

 Наглядовою радою Товариства комітети не утворювалися.  

У 2017 році склад Наглядової ради був без змін. 

5. Вкажіть інформацію про склад 

виконавчого органу страховика та 

його зміну за рік. 

Правління Товариства є виконавчим органом Товариства. 

Склад Правління Товариства сформовано з двох осіб: Голова 

Правління Товариства Лахно Юрій Олександрович; 

Заступник Голови Правління зі страхування Шопулко Людмила 

Миколаївна. 

У 2017 році склад Правління був без змін. 

6. Вкажіть про факти порушення 

членами наглядової ради та 

виконавчого органу страховика 

внутрішніх правил, що призвели до 

заподіяння шкоди страховику або 

споживачам фінансових послуг, або 

інформацію про відсутність таких 

фактів. 

Фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого 

органу товариства внутрiшнiх правил, що могли призвести до 

заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам 

фiнансових послуг не було. 

7. Вкажіть інформацію про заходи 

впливу, застосовані протягом року 

органами державної влади до 

страховика, в тому числі до членів 

наглядової ради та виконавчого 

органу, або про відсутність таких 

заходів впливу. 

Заходи впливу, застосовані протягом 2017 року органами 

державної влади до фінансової установи є: Постанова № 

703/1007/13-6/16-П від 19.06.2017 року про застосування 

штрафної санкції за правопорушення, вчинені на ринках 

фінансових послуг. 

 Суму штрафу в розмірі 1700,00 (одна тисяча сімсот грн. 

00 коп.) перерахувано до Державного бюджету згідно з 

платіжним дорученням № 51 від 05.07.2017 р. 

8. Вкажіть розмір винагороди за рік 

членів наглядової ради та 

Члени наглядової ради страховика працюють на безоплатній 

основі. Розмір винагороди членів виконавчого органу (Голова 



виконавчого органу страховика. правління і заступник Голови правління зі страхування) згідно 

штатного розпису. 

9. Вкажіть інформацію про значні 

фактори ризику, що впливали на 

діяльність страховика протягом року. 

Значними факторами ризику, що впливали на діяльність 

страховика протягом року є негативні тенденції, які 

спостерігаються в економіці України (проведення АТО; високі 

політичні ризики; погіршення споживчого настрою; девальвація 

національної валюти та ріст інфляції; значне зменшення 

кредитування банками населення, юридичних осіб, занепад 

банківської системи, відсутність стабільного розвитку реального 

сектору економіки). 

10. Вкажіть інформацію про наявність у 

страховика системи управління 

ризиками та її ключові 

характеристики. 

У Товариства наявна система управління ризиками, у 

відповідності до  цієї системи: 

- управління страховими ризиками в Товаристві ґрунтується на 

системному використанні методів андерайтингу,  контролю за 

ризиками та фінансування ризиків, що  утворює ефективну 

систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення 

фінансово-економічної стійкості та рентабельності діяльності 

Товариства та його конкурентоспроможність на ринку в 

поточному і довготерміновому періодах.   

- у Товаристві запроваджено систематичний механізм  

виявлення, класифікації, оцінки та аналізу  ризиків, в тому числі  

ризиків   ліквідності, прийняття невідповідної стратегії 

андерайтингу; настання неочікуваних збитків;   
- у Товаристві проводитися  моніторинг виконання рішень щодо 

управління ризиком та переоцінка ризику для наступного циклу 

оцінки ризику; збір необхідної інформації для здійснення оцінки 

ризиків та забезпечення безперервного контролю за ризиками; 

контроль за порушенням допустимих меж ризиків при 

проведенні стрес-тестування щодо 12 ключових ризиків     

затвердженого розпорядженням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 13.02.2014 № 484.;   контроль за  частотою настання 

збитків   та   середньою величино збитку;   розміром капіталу, 

необхідного для покриття неочікуваних збитків,  пов’язаних із 

ризиками;  

- Товариством складена карта ризиків: андеррайтингового, 

ринкового,   дефолту контрагента, операційного;   

       - Товариством визначенні допустимі межі ризику 

невиконання норм, що стосуються платоспроможності 

Товариства відповідно до Положення про обов'язкові критерії та 

нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, 

якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, 

ніж страхування життя затвердженого розпорядженням 

Нацкомфінпослуг  № 396 від 23.02.2016 року, Закону України 

«Про страхування» та інших нормативно-правових актів України 

що регулюють покриття страхових резервів та умови 

забезпечення платоспроможності страховиків; 

         - Товариством проводяться заходи по зниженню ризиків  

щодо не фінансових ризиків - їх мінімізація, щодо фінансових 

ризиків (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, 

ринковий ризик, ризик втрати майна та ін.) - їх оптимізація.   

      З метою забезпечення платоспроможності Товариства 

встановлено обов’язковий щоквартальний моніторинг наступних 

величин: 

1.Відношення фактичної величини платоспроможності до 

нормативної величини платоспроможності; 

2.Відношення сумарної величини активів, прийнятих для 

покриття страхових резервів, до величини страхових резервів; 

3.Відношення нетто-активів до статутного капіталу; 

4.Відношення статутного капіталу до мінімальної величини 

статутного капіталу згідно вимог законодавства. 

По кожному з вищеназваних відношень встановлюється 

мінімальний рівень (у відсотках). У випадку, якщо фактичне 

відношення стає нижчим за мінімальний рівень, вимагається 

створення плану дій щодо покращення ситуації. 



 Етапи управління страховими ризиками Товариства: 

 

 

 
   

11. Вкажіть інформацію про результати 

функціонування протягом року 

системи внутрішнього аудиту 

(контролю), а також дані, зазначені у 

примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності 

відповідно до положень(стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

Система внутрiшнього аудиту функцiонувала протягом звiтного 

перiоду згiдно з вимогами чинного законодавства та 

корпоративними положеннями. У листопаді 2015 року 

Наглядовою радою Товариства затверджене Положення про 

службу внутрішнього аудиту у новій редакції. Впродовж року 

службою внутрішнього аудиту, згідно з програмою та  планом 

перевірок, проводилась перевірка структурних підрозділів 

Товариства, про що складено звіти.  Дані у примітках до 

Фiнансової звiтнiсті  відображаються відповідно до вимог 

чинного законодавства України за міжнародними стандартами. 

12. Вкажіть факти відчуження протягом 

року активів в обсязі, що перевищує 

встановлений статутом страховика 

розмір, або їх відсутність. 

Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 

розмір, встановлений у статутi Товариства не було.  

13. Вкажіть інформацію про результати 

оцінки активів у разі їх купівлі –

продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті 

страховика розмір. 

Оцінка активів у разі їх купівлі–продажу протягом року в обсязі, 

що перевищує встановлений у статуті страховика розмір не 

проводилась. 

14. Вкажіть інформацію про операції з 

пов’язаними особами, в тому числі в 

межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об’єднання, 

проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною 

таємницею), або інформацію про їх 

відсутність. 

Такі операції не проводилися.  

 

15. Вкажіть інформацію про використані 

рекомендації органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо 

аудиторського висновку. 

Спеціальні рекомендації органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку  не надавалися. Аудиторськими висновками враховано 

«Порядок складаня звітних даних страховиків, затверджених 

розпорядженням Держфінпослуг № 39 від 03.02.2004 року зі 

змінами і доповненнями.  

Аудиторський висновок складено вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, 

iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), 

зокрема до МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту 

щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi 

незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 

параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 

16. Вкажіть інформацію про зовнішнього 

аудитора наглядової ради страховика, 

призначеного протягом року ( для 

юридичної особи зазначаються: код 

Аудиторська перевірка проводилася Товариством з обмеженою 

відповідальністю «Аудиторська фірма «АУДИТ КОНСАЛТИНГ 

ГРУП». Основні відомості про аудиторську фірму: 



ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичної 

особи – прізвище, ім’я та по батькові  

- код ЄДРПОУ - 35316245; 

адреса: 03134, м. Київ, вул. Симиренка, 26-А, к.88 

телефони: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 

17. Вкажіть інформацію про зовнішнього 

аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської 

діяльності,  

кількість років,  протягом яких надає 

аудиторські послуги такому 

страховику, 

перелік інших аудиторських послуг, 

що надавалися такому страховику 

протягом року, випадки виникнення 

конфліктів інтересів та/або 

суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора,  

ротацію аудиторів у фінансовій 

установі протягом останніх п’яти 

років, стягнення , застосовані до 

аудитора Аудиторською палатою 

України протягом року, та факти 

подання недостовірної звітності 

страховика, що підтверджена 

аудиторським висновком, виявлені 

органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових 

послуг. 

 Реєстраційні дані:  
- загальний стаж  аудиторської  діяльності  

Загальний стаж  аудиторської  діяльності  понад 10 років. 

- кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги 

такому страховику 

Перший рік надає аудиторські послуги Товариству (2017) 

- перелік інших аудиторських послуг, що надавалися страховику 

протягом року 

Протягом 2017 року інших аудиторських послуг страховику не 

надавав. 

- випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення 

виконання функцій внутрішнього аудитора 

Конфлікту інтересів та суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора не було. 

- ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх 

п’яти років 

Протягом останніх п’яти років була ротація аудиторської фірми 

на підприємстві. 

Аудит здійснювали: 

- ТОВ «АФ»Успіх-Аудит» (в 2013 р. за 2012 р.); 

- ТОВ «Фін-Аудит»(в 2014 р. за 2013 р.); 

- ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (в 2015 р. за 2014 р.). 

- ПП «АФ «Тимлар-Аудит» (в 2016 р. за 2015 р.). 

- ТОВ «АФ «УНIВЕРСАЛ АУДИТ СЕРВIС» (в 2017р. за 2016 р.) 

- стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою 

України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

страховика, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені 

органами, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг. 

Стягнень застосованих до аудитора Аудиторською палатою  

України протягом року, та фактів подання недостовірної 

звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлених органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, не було. 

18. Вкажіть інформацію про захист 

страховиком прав споживачів 

фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

прізвище, ім'я   та   по  батькові   

працівника  страховика, 

уповноваженого розглядати скарги; 

стан розгляду   страховиком   

протягом  року  скарг  стосовно 

надання фінансових послуг (характер, 

кількість скарг, що надійшли,  

та кількість задоволених скарг); 

наявність позовів до суду стосовно 

надання фінансових  послуг 

страховиком та результати їх 

розгляду.  

 

У товаристві встановлений звичайний механізм розгляду скарг  

споживачів. 

- прізвище, ім'я та по батькові працівника страховика,  

уповноваженого розглядати скарги -  

Голова Правління Лахно Юрій Олександрович уповноважений 

розглядати скарги. 

- стан розгляду страховиком протягом року скарг стосовно 

надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що 

надійшли, та кількість задоволених скарг) - 

Протягом року Товариство не отримувало жодної скарги. 

 Судових позовів до Товариства стосовно надання фінансових 

послуг страховиком у 2017 році не було. 

        

19. Вкажіть інформацію про 

корпоративне управління у 

страховика, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання 

окремих ринків фінансових послуг 

та/або прийнятими згідно з такими 

законами, нормативно-правовими 

актами органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків 

фінансових послуг. 

Корпоративне управління в Товаристві здійснюється згідно 

вимог діючого законодавства, зокрема, законів «Про акціонерні 

товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» і т. ін. Принципи корпоративного управління визначені 

статутом товариства. Корпоративне управління здійснюється 

такими органами Товариства: Загальними зборами акціонерів, 

Правлінням, Ревізором. Звіт про корпоративне управління є 

складовою річного звіту емітента, який щорічно надається до 

НКЦПФР відповідно до вимог Положення про розкриття 

інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

НКЦПФР № 2826  від 03.12.2013  року.  



 

 

 

  

Голова Правління  ___________________  (Ю.О. Лахно) 
                                            (підпис)              (ініціали, прізвище) 

М.П. 

 

 

Головний бухгалтер       ___________________  (К.М. Степанчук) 
                                                    (підпис)              (ініціали, прізвище) 

 


