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ТОВ “Фінком-Аудит” , Аудиторська фірма 
свідоцтво АПУ №0618,  Україна, м. Київ,пр.Перемоги,68/1,62 

п/р 26007108214001 Святошинська філія АТ КБ „Експобанк”, МФО 322294, 
тел.2345728,4005198, е-mail: fincom-audit@yandex.ru 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ) 

незалежної аудиторської фірми ТОВ “Фінком – Аудит” 

про фінансову звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА » 

станом на 31.12.2013 року 

 

- Акціонерам та Керівництву ПрАТ  «ВЕЛТА »     

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

 

Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності. 
    Вступний параграф 

Основні відомості про Страховика 

Приватне акціонерне товариство «ВЕЛТА» (в подальшому Товариство або ПрАТ «ВЕЛТА»),  Код 

ЄДРПОУ- 21559409; 

Місцезнаходження: юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Московська, будинок 46/2 ; 

Орган та дата реєстрації: дата реєстрації 01.12.1993 р., Свідоцтво про державну реєстрацію від 

14.04.2011 року, № 10701080020000409  видано Печерською районною в м. Києві державною  адміністрацією;   

Нова редакція Статуту ПрАТ «ВЕЛТА» затверджена загальними зборами акціонерів  згідно 

протоколу №2 від 29.03.2011 року та зареєстрована 30.03.2011 року, № 10701050018000409. 

Основні види діяльності відповідно до установчих документів: страхування, перестрахування і 

фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

Нами була проведена аудиторська перевірка фінансової звітності  Приватного акціонерного 

товариства «ВЕЛТА», що додається, яка складається з Балансу (Звіт про фінансовий стан) станом на 

31 грудня 2013 року та відповідних звітів про фінансові результати (Звіт про сукупні доходи), рух 

грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з короткого викладу 

основних принципів облікової політики та інших Приміток і іншої пояснюючої інформації, яка пояснює 

особливості переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ, до цієї фінансової звітності (надалі 

разом – «фінансова звітність»).  

Відповідальність управлінського персоналу 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової 

звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  та за такий внутрішній контроль, 

який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової 

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

Відповідальність аудитора 

Відповідальністю  аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на  основі 

результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.  Ці стандарти вимагають від нас 

дотримання відповідних етичних вимог, а також  планування  й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і 

розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку 

ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку 

цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного 

подання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а 

не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 

оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності. 
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Ми вважаємо, що аудиторські докази, отримані аудиторами є достатніми, незалежними і 

прийнятними для формування підстави для висловлення модифікованої аудиторської думки щодо 

фінансової звітності ПрАТ «ВЕЛТА». 

 

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки  

Фінансова звітність Товариства була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності ("МСФЗ"). Дана звітність є першою, складеною відповідно до МСФЗ.  

Ми звертаємо увагу на Примітку «Основні положення облікової політики», яка пояснює 

концептуальну основу фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2013 року, в якій відсутня порівняльна 

інформація за попередні періоди. Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності 

Товариство, згідно з обліковою політикою, здійснило з 01 січня 2012 року.  

Ми звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає 

Звіт про фінансовий стан на дату закінчення періоду, Звіт про прибуток або збиток,  інший сукупний 

прибуток за період, Звіт про зміни в капіталі за період, Звіт про рух грошових коштів за період, Примітки, 

що складаються з короткого огляду основних принципів облікової політики та іншої інформації, з 

порівняльною та іншою пояснювальною інформацією, може забезпечити достовірне відображення 

фінансового положення ПрАТ «ВЕЛТА», а саме, інформації про економічні ресурси, а також наслідки 

операцій та інших подій, які змінюють економічні ресурси та вимоги до неї.  

На запит Аудитора керівництво Товариства надало додатково порівняльні дані та ми перевірили 

порівняльну інформацію, що відображена  в балансі станом на 01.01.2012, 31.12.2012, 31.12.2013, та звіти 

про фінансові результати, звіти про рух грошових коштів, звіти про зміни у власному капіталі за 2012 і 

2013 роки. 

Звертаємо увагу, що станом на 27.12.2013 року згідно Наказу ПрАТ “Про проведення річної 

інвентаризації” від 16.12.2013 р. за № 25-з проведена інвентаризація основних засобів, товарно – матеріальних 

цінностей на складах та у підзвіті, розрахунків з дебіторами та кредиторами, постачальниками і агентами, але 

оскільки Товариством отримані не в повному об’ємі акти звірок з його контрагентами, неможливо в повній 

мірі підтвердити дебіторську та кредиторську заборгованість. 

Крім того, перевіркою встановлено порушення п.16.7. Наказу№27 від 26.12.2012 року  про облікову 

політику та МСБО 19 «Виплати працівникам» щодо відсутності нарахування забезпечення виплат відпусток 

працівникам. 

Звертаємо увагу, що по статті балансу «довгострокові фінансові інвестиції» у складі інших фінансових 

інвестицій відображено акції українських емітентів в сумі 1295 тис. грн., які  не обертаються на 

організованому біржовому ринку  та по яким не визначається біржовий курс та які оцінювались на дату 

балансу до їх продажу за їх собівартістю з урахуванням зменшення корисності інвестиції, на базі наміру 

продажу таких інвестицій.  За оцінками керівництва збитків від зменшення корисності акцій немає. Але 

аудитори не можуть зробити висновок про суттєвість впливу невиконання наміру продажу таких інвестицій  

на фінансову звітність, оскільки на дату складання аудиторського висновку дія продажу не реалізована.

 Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є 

всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових 

записів дають змогу стверджувати, що  такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, 

вказаних в цьому параграфі, ні є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства. 

 

Висловлення думки  

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для 

висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  «ВЕЛТА», відповідає заявленій  концептуальній основі складання звітності, з 

урахуванням  об’єктивних обмежень і прийнятих допущень, та відображає достовірно,  в усіх суттєвих 

аспектах фінансовий стан Товариства  на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух 

грошових коштів за рік, що закінчився, відповідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності 

та законодавства України. 

 

Пояснювальний параграф 

Аудиторами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний 

сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені висловлювання 

управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність 

згідно з вимог МСА 570 «Безперервність» та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, 

що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів 

здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність. В результаті аналізу 

господарчої діяльності підприємства на протязі 3-х років (2011-2013) встановлено динаміку збільшення 

ознак прибутковості. Управлінський персонал ПрАТ «ВЕЛТА» планує вживання заходів для покращення 
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показників діяльності та подальшого розвитку. Аудиторам на їх запит надана інформація про фінансовий 

план та стратегію Товариства на 2014 рік - основні зміни  будуть пов’язані насамперед з страховими 

продуктами та взаємодією з існуючими та потенційними клієнтами, що дасть змогу Товариству 

залишатись на ринку страхових послуг.  Так в 2013 році Товариство отримало чистий прибуток 1377 тис. 

грн. від надання фінансових послуг зі страхування завдяки впровадженню системи менеджменту якості 

на всіх стадіях життєвого циклу страхових продуктів, яка призвела до зменшення  витрат на проведення 

страхових операцій, витрат на утримання страхової компанії та зменшені на 342 тис. грн. чисті понесені 

збитки за страховими відшкодуваннями. 

 Зібрані докази та аналіз діяльності не дають аудиторам підставу сумніватись в здатності ПрАТ 

«ВЕЛТА» безперервно продовжувати свою діяльність. 

Але, не вносячи додаткових застережень до цього висновку, привертаємо увагу на той факт, що 

незважаючи на стабілізаційні заходи, які вживаються Урядом України з метою підтримки 

підприємницького сектору, існує невизначеність щодо зовнішніх та внутрішніх факторів ринкових 

коливань у світовій економіці. Аудитор не має  змоги передбачити можливі майбутні зміни у цих умовах 

та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та економічні перспективи  Товариства. 

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе 

відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського 

висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати 

оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть 

вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал Товариства 

 

 

 

Розділ 2. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги. 

Інформація відповідно до рішення Аудиторської  палати України від 02.03.2006 р. № 160/5 

«Методичні рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення 

аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика». 

 

 
 Аудиторами проведена перевірка фінансових звітів зі застосуванням процедур: аналіз, вибірка, 

порівняння фінансової інформації, оцінка ризиків, тестування та інше, що характеризують 

діяльність Товариства за 2013 рік, у відповідності до вимог Законів України «Про страхування», 

«Про Господарські Товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг»,  "Про аудиторську діяльність", Міжнародних стандартів аудиту, надання 

впевненості та етики, рекомендацій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг України. 

 

 

 Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закінчився 

31.12.2013 року, є Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), Міжнародні стандарти 

фінансової звітності (МСФЗ) та законодавство України.  

 

 

 На нашу думку річні звітні дані страховика ПрАТ «ВЕЛТА» за 2013 рік складені у відповідності 

Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням Державної комісії 

з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року №39, зі змінами та 

доповненнями. Дані річної  звітності страховика за 2013 рік складена на підставі даних 

бухгалтерського обліку за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать 

один одному та є порівняними. Дані окремих форм звітності відповідають один одному. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon.nau.ua/doc/?code=2664-14
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 Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що  

Статутний капітал  сформований в повному обсязі вчасно в сумі  20 350 тис. грн. (двадцять 

мільйонів триста п’ятдесят тисяч гривень), що відповідає 1843 тис. євро за офіційним курсом НБУ 

на 31.12.2013р. у розмірі 1104,1530  грн. за 100 євро,  розмір статутного капіталу, що відображений 

у фінансовій звітності станом на 31.12.2013  року, відповідає законодавчим вимогам та статутним  

документам , в усіх суттєвих аспектах наведено достовірно.  

 

 Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що  

Статутний капітал  станом на 31 грудня 2013 року сплачено повністю у встановлені законодавством 

терміни в повному обсязі, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до вимог чинного законодавства, 

наведено достовірно. 

 

 Вартість чистих активів розраховується як активи підприємства за вирахуванням його 

зобов’язань, складають 23 231 тис. грн. та в повній мірі відповідає вимогам законодавства, 

зокрема частині третій статті 155 „Статутний капітал товариства” Цивільного кодексу  України. 

Так, за станом на звітну дату вартість чистих активів товариства є більшою, ніж величина 

статутного капіталу та мінімальний розмір статутного капіталу, встановленого Законом. 

Аудитори підтверджують, що розмір чистих активів ПрАТ «ВЕЛТА»  відповідає вимогам чинного 

законодавства. 

 

 Твердження управлінського персоналу Товариства (відповідальної сторони) про те, що за 2013 рік 

Товариство має прибуток 1377 тис. грн., а станом на 31.12.2013 року Товариство мало 

нерозподілений прибуток у розмірі  2 015 тис. грн., наведено достовірно. 

 

 Інформація за видами активів Товариства станом на 31 грудня 2013 року у сумі 29 674 тис. грн., 

відповідає вимогам МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та  тотожна  даним 

фінансової звітності. 

 

 

 Інформація за видами зобов’язань та забезпеченьТовариства станом на 31 грудня 2013 року у сумі 

6 443 тис. грн., відповідає вимогам МСФЗ, реально відображена у бухгалтерському обліку та  

тотожна  даним фінансової звітності. 

 

 Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу станом на 31 грудня 2013 року у сумі 23 231 

тис. грн.  в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам МСФЗ, облікові дані достовірні та тотожні  

даним фінансової звітності.  

 

 Протягом 2013 року Товариство проводило господарську діяльність виключно зі страхування, 

перестрахування, на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом  ліцензій, 

а також фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх 
управління. 

 

 Загальний обсяг відповідальності за всіма договорами страхування та перестрахування, 

укладеними на протязі 2013 року, склав  9751 025,9 тис. грн.  Страхові платежі, згідно укладеним 

договорам страхування, склали у 2013 році 11706,3 тис. грн.,  частки страхових платежів, 

належні перестраховикам склали 3871,2 тис. грн. Страхові платежі від перестрахувальників-

нерезидентів в 2013 році отримані в сумі 111,7 тис грн. Станом на 31.12.2013 р. сума страхових 

резервів становила 5 632,3 тис. грн. Частка перестраховиків у страхових резервах – 1046,2 тис. 

грн.. Забезпечення платоспроможності Товариства характеризують наступні показники: 

сплачений статутний фонд – 20350,0 тис. грн.; гарантійний фонд (нерозподілений прибуток) – 

2671,4 тис. грн.; фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) – 22987,9 тис. грн.; 

нормативний запас платоспроможності –  1758,7 тис. грн.; перевищення фактичного запасу 

платоспроможності  над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності становить – 

21229,2 тис. грн. 

 

 Товариство дотримується принципів корпоративного управління. Систему внутрішнього 

контролю можна вважати достатньою. За результатами виконаних процедур перевірки стану 

корпоративного управління у тому числі внутрішнього контролю ми можемо зробити висновок:  

прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам 

Статуту та вимогам Закону України «Про акціонерні товариства». 
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 Дані річної  звітності за 2013 рік ПрАТ «ВЕЛТА»  відповідають даним бухгалтерського обліку та 

відображені з дотриманням  вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні” в обсягах, затверджених Міжнародними стандартами фінансової звітності. 

 

Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору 
ТОВ «Фінком-Аудит», код ЄДРПОУ 23164098  

Аудиторська фірма  здійснює діяльність на підставі: 

- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №0618, виданого згідно з 

рішенням Аудиторської палати України від 26 січня 2001 року № 98 та подовженого рішенням 

Аудиторської палати України від 04 листопада 2010 року № 221/3 до 04 листопада 2015 року,  

- Свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру 

аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних 

паперів, Реєстраційний номер Свідоцтва : 78. Серія та номер Свідоцтва: П 000078. Строк дії Свідоцтва: з 

02.04. 2013 р. чинне до 04.11. 2015 р.; 

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  

про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ, Реєстраційний номер Свідоцтва : 0061.Строк дії Свідоцтва: з 03.09. 2013 р. чинне до 

04.11. 2015 р. 

Незалежні аудитори:  

Мазур Оксана Аркадіївна здійснює діяльність на підставі   сертифіката аудитора Серія А № 000070 

виданого рішенням Аудиторської палати України  № 188/2 від 26 березня 2008 року та чинного до 28 

квітня 2018 року. 

Василевич Людмила Леонідівна здійснює діяльність на підставі   сертифіката аудитора Серія А 

№005563, виданий 25.12.2003 року рішенням АПУ №130, продовжено термін дії сертифіката рішенням 

АПУ №281/2 від 31 жовтня 2013 року до 25 грудня 2018 року. 

 Місцезнаходження аудиторської фірми «Фінком-Аудит»: Україна, м. Київ, проспект Перемоги 

68/1, оф.62, телефони: 400-51-98, 234-57-28. 

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 15 від 10.02.2014 року. 

Умовами Договору на проведення аудиту є висловлення думки щодо того, чи відображають фінансові 

звіти за 2013 рік дійсний стан результатів діяльності ПрАТ «ВЕЛТА». 

Аудит розпочато 10.02.2014 року , закінчено 10.04.2014 року. 

Місце проведення аудиту: 01015, м. Київ, вул. Московська 46/2, оф.201-202. 

 

Директор фірми ТОВ «Фінком-Аудит»                                         О.А. Мазур 

 

Дата видачі  аудиторського висновку:   10 квітня 2014 року. 

Місце видачі: м. Київ,  пр. Перемоги,68/1, оф.62. 
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Розділ 3. Додаткова інформація незалежних аудиторів у відповідності до інших 

законодавчих та регулятивних вимог щодо фінансової звітності та звітних даних 

страховика ПрАТ «ВЕЛТА»  станом на 31 грудня 2013 року. 
 

1. Основні відомості про аудиторську  перевірку 
 

Підстава для проведення аудиту – Закони України «Про страхування»,  «Про фінансові послуги 

та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні», «Про господарські товариства».  

Аудиторська перевірка спланована та здійснена у відповідності з вимогами Закону України "Про 

аудиторську діяльність"  та  Міжнародними стандартами аудиту у якості національних таким чином, щоб 

планування та проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо 

відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок.  

Керуючись власним досвідом, застосувавши оціночний метод визначення ступеня аудиторського 

ризику, тобто ризику, що беруть на себе аудитори, даючи висновок про повну вірогідність даних 

зовнішньої звітності, у той час як там можливі помилки і пропуски, що не потрапили в поле зору 

аудиторів, рахуємо, що у даній перевірці існував середній аудиторський ризик. Ця оцінка аудиторського 

ризику була використана при плануванні перевірки. 

Мета аудиторського висновку (звіту незалежних аудиторів) - підтвердження складаного 

комплекту фінансової звітності, в якій відсутня порівняльна інформація в межах встановленої 

концептуальної основи, яка є концептуальною основою спеціального призначення (концептуальною 

основою дотримання вимог).  

 Метою перевірки є висловлення професійного незалежного судження про те , що надані річні 

звітні дані страховика достовірні , повні, та  відповідають  встановленим вимогам до їх складання у 

відповідності з Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 03.02.04 № 39 із змінами та 

доповненнями, а також інших нормативно-правових актів, на підставі яких вони складаються. 

Відповідальність за звітність покладається на керівництво Товариства. Нашим обов’язком є 

підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської 

перевірки. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності були Міжнародні стандарти 

фінансової звітності, що чинні в Україні. 

Масштаб перевірки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналітичним - 70% 

від загального обсягу документації. Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку 

первинної облікової документації за 2013 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 

відсотків від загальної кількості первинних документів. Аудитори використовували принцип вибіркової 

інформації і під час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки. 

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та 

документального методів з узагальненням отриманих результатів. 

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння 

статистичних кодів, фінансова звітність за 2013 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та 

інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри 

синтетичного та аналітичного обліку. 

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою  збору достатньої кількості інформації 

про те, що звіти не мають суттєвих помилок. 

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та 

інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку 

вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Шляхом 

тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу 

складання звітності.  

 

Аудиторською  фірмою перевірена така документація: 

 Установчі документи; 

 Банківські та  касові документи; 

 Договори господарської діяльності; 

 Накладні, податкові  накладні; 

  Декларації з податку на доходи (прибуток ) страховика за 2012,2013 роки; 
 Фінансова звітність Товариства  на 31.12.2013 р.; 

 Розшифровки окремих статей балансу, звіту про фінансові результати; 
 Примітки до фінансової звітності за 2013 рік; 
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 Річні звітні данні страховика ПрАТ «ВЕЛТА» за 2013 рік; 

 Пояснювальна записка до звітних даних страховика за 2013 рік; 

  Звіт про корпоративне управління ПрАТ «ВЕЛТА» за 2013 рік; 
 Регістри бухгалтерського обліку; 

 Оборотно-сальдові відомості Товариства за 2013 рік. 

 

Аудиторська фірма вважає, що під час перевірки була зібрана достатня кількість інформації 

для складання аудиторського висновку. 

 

2. Основні відомості про страховика 

                                                                        

 Таблиця № 1 

 Найменування страхової компанії ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «ВЕЛТА» 
Код ЄДРПОУ 21559409 

Організаційно-правова форма емітента акціонерне товариство  
Дата державної реєстрації, номер запису 

в єдиному державному реєстрі 
01.12.1993 року 

№10701200000000409 
Дата останнього внесення змін до 

установчих документів 
30.03.2011 року згідно протоколу №2 від   29.03.2011 

року  
Орган, що видав свідоцтво Печерська районна в м. Києві державна  адміністрація  
Місцезнаходження  01015, м. Київ, вул. Московська, будинок 46/2  
Телефон  

Телефакс  
 254-50-85, 

 254-48-50 
Основний розрахунковий рахунок 265041842 

МФО 380805 
Назва банку АТ «Райффайзен Банк Аваль" 
Вид діяльності з зазначенням 

відповідних кодів 
65.12 -Інші видиі страхування, крім страхування 

життя 

Відповідальні особи Голова правління- Мельник М.П. (з 20.06.1997  року 

по теперішній час); 

Головний бухгалтер - Хілінська І. Л. (з 03.01.1994 

року по теперішній час) 
Кількість акціонерів Дві фізичні особи та одна Юридична особа 
Чисельність штатних працівників 28 чол. 
Найменування, місцезнаходження, 

телефон депозитарія 
ПАТ «Національний депозитарій України»,код 

ЄДРПОУ 30370711,  01001, м. Київ, вул. Б. Грінченка, 

б.3, тел. 279-66-51. 
Свідоцтво Держфінпослуг на право 

провадження діяльності на ринку 

фінпослуг 

Серія СТ №85, реєстраційний номер 11100493, 

21.08.2004 р. 

  Участь в об'єднанні фінансових 

установ(назва об'єднання) 
Об’єднання „Ядерний страховий пул” 

 
Дата проведення останніх зборів 

акціонерів 
21.03.2014 року 

Наявність філій і представництв  не має 
Дата та термін виплати дивідендів не виплачували 

 

Основні види діяльності Товариства: 

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

формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням на основі ліцензій Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України  на право здійснення страхової діяльності (таблиця № 5) та 

ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 

право здійснення страхової діяльності (таблиця №6). 
 Відповідно до вимог пункту 1.17 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності 

вищезазначені ліцензії розміщені  у доступному для огляду місті в офісі компанії. 

Перевіркою встановлено, що умови укладених договорів страхування та перестрахування 

відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

Правилам страхування по відповідних видах. 

Державного страхування та страхування життя ПрАТ «ВЕЛТА» не здійснювала. 
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  3. Активи, їх облік та оцінка 

Непоточні активи 

 

Нематеріальні активи. 

Станом на 31.12.2013 р. Товариство має нематеріальні активи (МСФО 38 "Нематеріальні активи")  з 

залишковою вартістю – 243 тис. грн.; первісною вартістю –243 тис. грн., з урахуванням оцінки здатності 

нематеріального активу генерувати достатні майбутні економічні вигоди для відшкодування його 

балансової вартості протягом використання. 

  Нематеріальні активи  представлені безстроковими ліцензіями на страхову діяльність 

підприємства. 

Строк амортизації нематеріальних активів визначається строком їх корисного використання. 

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації не підлягають. 

Основні засоби та інші необоротні матеріальні активи. 
Оцінка, бухгалтерський облік та визнання основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів Товариства, відображених у балансі та інших формах звітності, відповідає вимогам  МСФО 16 

"Основні засоби". 

Станом на 31.12.2013 р. Товариство має основні засоби з залишковою вартістю – 602 тис. грн.; первісною 

вартістю –999 тис. грн.; зносу –397 тис. грн.. Товариство в травні 2013 року здійснило переоцінку  

транспортних засобів, об'єкти які входять до одного класу(групи) основних засобів  за справедливою 

вартістю,  в результаті переоцінки сума уцінки 333 тис грн. зменшила Власний капітал по статті «Капітал 

у дооцінках». Протягом 2013 року реалізовано основних засобів підприємства на 171 тис. грн.. 

Нарахування амортизації основних засобів у 2013 році проводилось прямолінійним  методом. 

Довгострокові фінансові інвестиції 

Товариство визначає до якої категорії фінансових активів належать фінансові інвестиції  

відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання 

та оцінка» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»  та станом на 31.12.2013 р. обліковує такі 

інвестиції в сумі 5786  тис. грн., що складаються з вкладань: 

- простих іменних акцій українських емітентів на суму 1295 тис. грн., утримуються для 

подальшого продажу; 

- векселі інших підприємств  - 1052 тис.грн., утримуються для подальшого продажу або 

повного погашення; 

- інвестиційних сертифікатів на суму 1154 тис. грн., утримуються для подальшого продажу; 

- частки у статутному капиталі інших підприємств – 2286 тис.грн., згідно МСБО 28 

«Інвестиції в асоційовані підприємства» чітко доведено, що Товариство не має суттєвого 

впливу на об'єкти інвестування та не здійснює контроль.  

Фінансові інвестиції, утримувані до продажу визнаються за собівартістю. 

Акції українських емітентів, які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових 

котировок оцінені за собівартістю з урахування збитків від зменшення корисної вартості. За оцінками 

керівництва збитків від зменшення корисності цінних паперів немає. 

Джерелом фінансового інвестування є власний капітал Товариства. 

Довгострокова дебіторська заборгованість. 

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами системи 

МСБО та МСФЗ, в т.ч. МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2013 р. відсутня. 

 

Поточні активи 
Виробничі запаси. 

 Запаси Товариства визнаються, оцінюються та обліковуються згідно діючим нормативним вимогам 

МСБО 2 „Запаси”.   

Запаси утримуються для споживання під час надання послуг зі страхування та управління 

підприємством за собівартістю. 

Станом на 31.12.2013 р. за даними обліку та звітності Товариства виробничі запаси (паливо, 

документи суворої звітності) обліковуються як допоміжні виробничі матеріали за первісною вартістю у сумі – 

17 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість. 

Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) як  поточна визначена заборгованість зі строком погашення менше 12 місяців. 
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Дебіторська заборгованість Товариства станом на 31.12.2013 року складається з: 

- дебіторської заборгованості  по розрахункам за товари, роботи, послуги  (страхування) –  3 

тис. грн.; 

- за виданими авансами – 286 тис. грн.; 

- з бюджетом – 77 тис. грн. ; 

- з нарахованих доходів – 11 тис. грн.; 

- іншої поточної дебіторської заборгованості (в т.ч. розрахунки з перестраховиками)  – 16 882 

тис. грн. 

Частка перестраховика у страхових резервах – 1046 тис. грн. 

Резерв сумнівних боргів  Товариство не створювало. 

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2013 р. відсутні.  

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків. 

Грошові кошти і їх еквіваленти Товариства не обмежені щодо обміну чи використання для погашення 

зобов’язань принаймні протягом 12 місяців після дати балансу. 

 Облік касових операцій на підприємстві у  2013 році вівся у  відповідності з «Положенням про 

ведення касових операцій в національній валюті в Україні», затвердженого постановою Правління 

Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637, зареєстровано в міністерстві юстиції 13.01.2005 р. за № 

40/10320  (зі змінами та доповненнями). 

Облік касових та банківських операцій Товариства відповідає чинному законодавству. Порушень в 

обліку банківських та касових операцій не виявлено. Залишки коштів на поточних рахунках, а також готівки в 

касі відповідають даним аналітичного обліку, та даним банківських виписок і даним касової книги та 

складають:  

- на поточних рахунках  Товариства в національній валюті – 855 тис. грн.; 

- в іноземній валюті – 187 тис. грн.; 

- в касі  Товариства –  5 тис. грн. згідно ліміту; 

- депозитні рахунки у банках – 300 тис грн.; 

- депозитні рахунки у банках в іноземній валюті – 3374 тис грн.. 

 

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та 

необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського 

висновку про достовірність відображення активів в фінансовій звітності Товариства. 

 

4. Облік та оцінка зобов’язань 

Структура поточних зобов‘язань. 

Визнання, достовірність оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов‘язань в цілому 

відповідають  вимогам МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Поточні зобов’язання класифікуються таким чином – за розрахунками: 

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги –400 тис. грн.; 

- розрахунками з бюджетом - 25 тис. грн., 

- розрахунками зі страхування 29 тис. грн., 

- розрахунками з оплати праці – 59 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами – 75 тис. грн.; 

- поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю– 170 тис. грн.,  

- інші поточні зобов’язання Товариства складають 53 тис. грн. 

Забезпечення наступних витрат і платежів. 

Станом на 31.12.2013 р. за даними обліку та звітності Товариства забезпечення наступних витрат і 

платежів складають: 

сума страхових резервів - 5632 тис. грн.; 

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату відпусток 

працівникам Товариством не створювалось. 

 

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та 

необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського 

висновку про достовірність відображення зобов‘язань, крім забезпечення витрат персоналу,  у 

фінансовій звітності Товариства. 

 

5. Власний капітал 
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Станом на 31.12.2013 року Власний капітал Приватного акціонерного товариства  «ВЕЛТА» складав         

23 231 тис. грн., у тому числі: 

- Зареєстрований (статутний) капітал – 20 350 тис.  грн.; 

- Резервний капітал - 656 тис. грн.; 

- Нерозподілений  прибуток – 2015 тис. грн.; 

- Капітал у дооцінках (загальна вартість дооцінки активів) –210 тис. грн.. 

 

 Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам. 

 

Відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 29 березня 2011 

р.)  Статуту ПрАТ «ВЕЛТА» (нова редакція) статутний капітал складає у розмірі  20 350 000 (двадцять 

мільйонів триста п’ятдесят тисяч) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 370 000 (триста 

сімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 55 (п’ятдесят п’ять) гривень кожна.  

Свідоцтво про реєстрацію випуску простих іменних акцій на загальну суму – 20350 тис. грн., в 

кількості 370 тис. шт., номінальною вартістю 55 тис. грн., видано Державною комісією з цінних паперів 

та фондового ринку 18.04.2011р. за № 25/1/11, форма бездокументарна, дата реєстрації 11.01.2011року. 

Дані про акціонерів Товариства  відповідно до зведеного облікового реєстру власників цінних 

паперів ПАТ "Національний депозитарій України", код  ЄДРПОУ 30370711, наведені нижче в  таблиці.    

             

Таблиця №2    

Акціонер Кількість 

акціонерів 

Кількість 

акцій 

(шт.)  

Номінальна 

вартість 

акції, (грн.) 

Вартість пакету 

акцій (грн.) 

Частка у 

статутному 

фонді, 

 % 

Фізичні особи 2 277500 55 15 262 500 75,0000 

Юридичні особи 1 92500 55 5 087 500 25,0000 

Всього: 3 370 000 х 20 350 000 100 

 

Формування статутного фонду на момент перевірки здійснювалось Товариством з дотриманням вимог 

статей  2, 30 Закону України "Про страхування" та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом 

України «Про страхування» на час  реєстрації Товариства. При внесенні змін до Статуту Товариство 

дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства" (статті 30,38,39,40). Статутний капітал 

станом на 31.12.2013 року сформовано та сплачено у повному обсязі. 

За перевіряємий період -  2013 рік, змін в статутному капіталі не було. 

Аналітичний облік статутного капіталу в розмірі 20 350 тис. грн.  ведеться Товариством на 

рахунку 40 «Статутний капітал». 

  

 Таким чином, розмір статутного капіталу відповідає  установчим документам, облік 

власного капіталу відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в  Україні, облікові дані достовірні 

та тотожні  даним фінансової звітності.     

 

6. Інформація стосовно фінансового результату 
 

 Облік фінансових результатів (Звіт про сукупні доходи). 

Товариство дотримується вимог МСФО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за принципом 

нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід 

Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану 

вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні 

ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товари, переходять до покупця. 

Товариство в 2013 році мало дохід від страхової діяльності:  

- дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - дохід від реалізації послуг з видів 

страхування, інших, ніж страхування життя (чисті зароблені страхові премії) -  7505 тис. 

грн. 

Інші операційні доходи (операційна оренда активів, утримання на ведення справи при поверненні 

страхових платежів, зменшення резерву катастроф, операційної курсової різниці, від купівлі, продажу 

іноземної валюти, компенсацію страхових виплат та ліквідаційних витрат перестраховиками  та інші) -  

845 тис. грн.. 

Інші фінансові доходи (проценти банків по залишкам на розрахункових рахунках та проценти по 

депозитним вкладам) – 310 тис. грн.; 
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Інші доходи (курсові різниці по валютним депозитам та інші) –233 тис. грн.. 

Витрати пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати 

обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді. 

Облік витрат ведеться згідно вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Протягом 2013 року 

витрати Товариства класифікуються та розподіляються на витрати: 

- собівартість реалізованих страхових послуг - 279 тис. грн.; 

- чисті понесені збитки за страховими виплатами - 116 тис. грн.; 

- витрати від зміни інших страхових резервів – 160 тис. грн.; 

- адміністративні витрати – 4391 тис. грн.; 

- витрати на збут – 1765 тис. грн.; 

- інші операційні витрати  - 211 тис. грн. 

Фінансові витрати – відсутні. 

 Інші витрати (курсові різниці по валютним депозитам та інші)  – 228 тис. грн. 

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

відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».  

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, 

розрахованої за правилами податкового законодавства України. Податок на прибуток за 2013 рік 

розрахован у сумі 366 тис. грн. 

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2013 рік Товариством отримано чистий 

прибуток у розмірі 1377 тис. грн. 

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного 

обліку. 

Аналіз показників фінансово-господарської діяльності Товариства представлен в таблиці№ 3. 

 

Аналіз показників фінансового стану    ПрАТ «ВЕЛТА»                                               Таблиця№ 3 
     

 

Показники На 

31.12.12

рік 

На 

31.12.13

рік 

Нормативні 

значення 

показників 

1. Коефіцієнт ліквідності (Зобов'язаня відсутні): 

1.1.Загальний (коефіцієнт покриття) 

Характеризує   скільки   на   кожну   гривню   зобов'язань   

підприємство   має      усіх мобілізованих коштів 

К1.1 = II розділ + III розділ активу балансу 

III  розділ пасиву балансу 

1.2. Абсолютної ліквідності 

Характеризує яка частка короткострокових зобов'язань може бути 

негайно погашена коштами на розрахунковому рахунку та інших 

рахунках в банках  К1.3 = Грошові кошти/III  розділ пасиву балансу 

 

 

 

 

13,6 

 

 

2,8 

 

 

 

 

27,1 

 

 

5,8 

 

 

 

 

 

 

>1 

 

 

>0 

2. Коефіцієнт автономії: 

Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі ресурсів 

підприємства 

К2=  І розділ пасиву балансу/Валюта балансу (Код рядка 1900) 

 

 

0,8 

 

 

0,8 

 

 

>0 

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів: 

Показує    вартість залучених    підприємством коштів в 

розрахунку на гривню власних коштів 

К3 = II розділ + III розділ розділ пасиву балансу 

І розділ пасиву балансу 

 

 

0,3 

 

 

 

0,23 

 

 

 

0,5-1 

4. Коефіцієнт маневреності: 

Характеризує міру мобільності власних коштів підприємства 

К4 = І розділ пасиву – І розділ активу/І розділ пасиву 

 

 

0,8 

 

 

0,7 

 

до 

збільшення 

5. Коефіцієнт фінансової стійкості (Зобов'язаня відсутні): 

Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена за 

рахунок Власного капіталу підприємств 

К5 = І розділ пассиву/III  розділ пасиву 

 

 

13,3 

 

 

28,6 

 

 

0,5-1 

6. Коефіцієнт фінансової незалежності (заборгованість відсутня): 

Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі 

заборгованості підприємства 

К6 = І розділ пассиву/II розділ + III розділ  пасиву балансу 

 

3,9 

 

4,3 

 

до 

збільшення 
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Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан Товариства задовільний.  

 

Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку 

достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". 

 

Бухгалтерський облік  ПрАТ «ВЕЛТА»  організовано відповідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 року. Для бухгалтерського обліку 

Товариство використовує План рахунків та Інструкцію по його застосуванню № 291 від 30.11.99 р. у редакції 

наказу  Міністерства фінансів України від 09.12.2011 N 1591) , які діють в Україні. Товариство самостійно 

визначає порядок аналітичного обліку та використовує відповідні субрахунки. Бухгалтерський облік у 

Товаристві впроваджено за журнально-ордерною формою та ведеться з використанням пакету прикладних 

програм 1С “Бухгалтерія”.  Стан бухгалтерського обліку задовільний і відповідає вимогам діючого 

нормативного законодавства. 

Згідно наказу № 25-з від 16.12.2013 року на 27.12.2013 року проведена повна інвентаризація 

матеріалів, необоротних активів, фінансових вкладень, наявності грошових коштів, розрахунків з 

дебіторами і кредиторами у відповідності з Інструкцією по інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових   коштів і документів  та  

розрахунків, затвердженого Наказом Мінфіну України від 11.08.94р. № 69. 

Протягом 2013 року Товариство дотримувалось принципів облікової політики, яка затверджена 

наказом  №27 від 26.12.2012 року. Дотримання принципів облікової політики були розкриті й 

обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за  звітний період. Товариство використовує одну і ту ж 

облікову політику в період складання вступного балансу за МСФЗ станом на 01.01.12 року і в усіх 

періодах, поданих у фінансовій звітності за МСФЗ за 2012 та 2013 роки.  

Аналiз принципiв побудови, методiв i процедур застосування облiкової полiтики пiдприємства 

свiдчить, що вона, в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України 

для складання фiнансової звітності страховиків. Товариством застосовується необхiдний та достатнiй 

спектр бухгалтерських рахункiв, якi дають можливiсть здiйснювати повний облiк усiх господарських 

операцiй, а також наявнiсть їх аналiтичної структури для забезпечення детальної та змiстовної iнформацiї 

та прийняття управлiнських рiшень, складання фiнансової, податкової та статистичної звiтностi. 

Господарськi подiї вiдображенi на момент виникнення, незалежно вiд часу руху коштiв за ними. 

Подальші зміни у обліковій політиці товариства у 2013 році не відбувалися . 

 

7. Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 

 
 Звіт про рух грошових коштів складено згідно вимог МСФО 7 "Звіти про рух грошових коштів". 

 Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити 

спроможність ПрАТ «ВЕЛТА» генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби 

суб’єкта господарювання у використанні цих грошових потоків. 

 Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, 

та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для 

погашення зобов язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання. 

 Залишок грошових коштів та їх еквівалентів на 31.12.2013 року на рахунках у банках та в касі 

Товариства складає 4721 тис. грн..    

Облік руху грошових коштів відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в  Україні, облікові 

дані достовірні та тотожні  даним фінансової звітності.      

 

8. Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі) 

 
Протягом 2013 року відбулись зміни у власному капіталі,  що призвели до збільшення власного 

капіталу, наступні:  

внаслідок переоцінки основних засобів зменшено капітал у дооцінках на 333 тис.грн.; 

чистий прибуток за 2013 рік визначається в сумі 1377 тис. грн.. 

Загальний сукупний прибуток за звітний період, що вноситься до власників материнського 

підприємства та до неконтрольованих часток відсутній. 

 Операції з власниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників не відбувались протягом 

2013 року.  

Власний капітал на кінець звітного періоду складає 23 231 тис. грн. 
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Облік змін у власному капіталі відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в  Україні, 

облікові дані достовірні та тотожні  даним фінансової звітності.      

 

 9. Інформація стосовно вартості чистих активів  
 

При розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди використана 

методика відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення  вартості  чистих активів  

акціонерних  товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності). Згідно наданої 

інформації розрахунок представлений   в таблиці №4. 

 

Розрахунок вартості чистих активів  станом на 31.12. 2013 року                                  Таблиця №4 

Найменування показника За звітний період  

(тис. грн.) 

За попередній період  

(тис. грн.) 

Активи (строка 1300 Балансу), усього  29674 29745 

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 

1800), усього  

6443 7558 

Статутний капітал 20350 20350 

Скоригований статутний капітал 20350 20350 

Розрахункова вартість чистих активів 23231 22187 

 

Вартість чистих активів Товариства в повній мірі відповідає вимогам законодавства, зокрема 

Статті 155 „ Статутний капітал акціонерного товариства ”  Цивільного кодексу України.  

 

10. Звіт щодо звітних даних страховика 

 

 Ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  на здійснення страхової 

діяльності ПрАТ «ВЕЛТА» наведені в таблиці №5. 

                   Таблиця №5 

Серія 

ліцен

зії 

№ 

ліцен

зії 

 

Видана Форма 

страхування 

 

Види страхування Термін дії 

ліцензії, 

територія 

АГ 569847 12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування від нещасних випадків Безстроковий, 

Україна 

АГ 569844 

 

11.01.11 У формі 

добровільного 
Медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569846 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569854 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) Безстроковий, 

Україна 

АГ 569858 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569843 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського 

внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

вантажів та багажу (вантажобагажу)]  

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569856 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника) 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569849 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування відповідальності перед третіми 

особами [крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників 
водного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника)] 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569842 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 
Страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту) 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569851 

 

12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування фінансових ризиків Безстроковий, 

Україна 
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АГ 569845 12.04.11 У формі 

добровільного 

Страхування медичних витрат Безстроковий, 

Україна 

АЕ 284194 05.12.13 У формі 

добровільного 

Страхування виданих гарантій (порук) та 

прийнятих гарантій. 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569850 

 

12.04.11 У формі 

обов’язкового 

Особисте страхування працівників відомчої (крім 

тих, які працюють в установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету України) та 

сільської пожежної охорони і членів добровільних 

пожежних дружин (команд)  

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569848 12.04.11 У формі 

обов’язкового 

Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569853 12.04.11 У формі 

обов’язкового 

Страхування цивільної відповідальності оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 

заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569852 12.04.11 У формі 

обов’язкового 

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 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569857 12.04.11 У формі 

обов’язкового 

Страхування відповідальності експортера та особи, 

яка відповідає за утилізацію (видалення) 

небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 

яку може бути заподіяно здоров'ю людини, 

власності та навколишньому природному 

середовищу під час транскордонного перевезення та 

утилізації (видалення) небезпечних відходів 

Безстроковий, 

Україна 

АГ 569855 12.04.11 У формі 

обов’язкового 

Страхування відповідальності суб'єктів 

перевезення небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

Безстроковий, 

Україна 

  

 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг на 

здійснення страхової діяльності ПрАТ «ВЕЛТА» наведена в таблиці № 6. 

                  Таблиця № 6 

Серія 

ліцен

зії 

№ 

ліцен

зії 

 

Видана Форма 

страхування 

 

Види страхування Термін дії 

ліцензії, 

територія 

АЕ 284194 05.12.13 У формі 

добровільного 

Страхування виданих гарантій (порук) та 

прийнятих гарантій. 

Безстроковий, 

Україна 

 

Протягом 2013 року ПрАТ «ВЕЛТА»  проводило господарську діяльність виключно зі 

страхування, перестрахування, на підставі та у відповідності до виданих уповноваженим органом  

ліцензій, а також фінансову діяльність стосовно формування та розміщення страхових резервів та їх 

управління, агентську діяльність на користь інших страховиків. 

Перевіркою встановлено, що умови укладених договорів страхування та перестрахування 

відповідають затвердженим Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 

Правилам страхування по відповідних видах. 

Максимальна відповідальність страхової компанії по окремому об'єкту страхування на кінець звітного 

періоду не перевищує 10 відсотків суми сплаченого статутного фонду і сформованих страхових резервів. По 

всім страховим ризикам, де прийняті на себе страхові зобов'язання перевищують вказану межу, страховиком 

укладені договори перестрахування. 

Страхові платежі (премії), згідно укладеним договорам страхування, з урахуванням частки 

страхових платежів, які повертаються страхувальникам, склали у 2013 році 11 706,3 тис. грн., в тому 

числі від  перестрахувальників - 116,2 тис. грн., від перестрахувальників-нерезидентів – 111,7 тис. грн.  

Протягом 2013 року виплати  страхових відшкодувань нараховані у розмірі 116,5 тис. грн.. 

Загальний обсяг відповідальності за договорами страхування та перестрахування, укладеними на 

протязі 2013 року з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя  склав  9701691,5 

тис. грн., з видів обов’язкового страхування- 49334,4 тис. грн.. 
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Пріоритетним видом діяльності ПрАТ «ВЕЛТА» в звітному періоді з добровільного страхування 

було страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) та страхування відповідальності перед третіми особами, частка яких у 

загальному обсязі страхових платежів склала 92%, з обов’язкового страхування - обов’язкове 

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту, частка якого у загальному обсязі страхових платежів 

склала 3,7 %. 

Аналітичний облік надходжень страхових платежів вівся на рахунку №76 "Страхові платежі", 

облік часток страхових платежів, належних перестраховикам вівся на рахунку №705 "Перестрахування". 

Забезпечення платоспроможності Товариства. 

Станом на 31.12.2013 року сплачений статутний фонд – 20350,0 тис. грн. (1843 тис. ЄВРО); 

Гарантійний фонд (нерозподілений прибуток, резервний капітал) – 2671,4 тис. грн.; 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) – 22 987,9 тис. грн.; 

Нормативний запас платоспроможності – 1758,7 тис. грн.; 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності  над розрахунковим нормативним запасом 

платоспроможності становить – 21 229,2 тис. грн. - власна платоспроможність достатня. 

Розрахунок вартості нетто-активів (чистих активів) страховика. 
Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про страхування» страховики відповідно до обсягів 

страхової діяльності зобов’язані підтримувати належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів). 

Згідно п.2.5 розділу 2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 

15-09-2003 року №805/8126 вартість чистих активів (нетто-активів) страховика, створеного у формі акціонерного 

товариства або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного 

фінансового року з дати внесення інформації про заявника до Державного реєстру фінансових установ має бути не 

меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням із 

вартості майна (загальної суми активів) страховика суми нематеріальних активів і загальної суми 

зобов’язань, у тому числі страхових.  

Вартість нетто-активів (чистих активів) ПрАТ «ВЕЛТА» вираховується в сумі 22 987,9 тис. грн. 

Величина перевищення чистих активів (нетто-активів)  страховика над розміром статутного 

капіталу становить 2637,9 тис. грн. 

Страхові резерви. 

Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або 

фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік 

ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 

Формування та облік страхових резервів з видів страхування , інших ніж страхування життя, 

визначені обліковою політикою Товариства у відповідності до вимог Закону України “Про страхування” 

та “Правил страхування” Товариства, що затверджені Державною комісією з регулювання ринків 

фінансових послуг України.  Товариство створює такі технічні резерви за видами страхування: 

- резерв незароблених премій, що включають 80% частки від сум надходжень страхових 

премій, що відповідають страховим  ризикам, які не минули на звітну дату; 

- резерв катастроф; 

- резерв збитків. 

 Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від обсягу 

відповідальності з урахуванням сум надходжень страхових премій по відповідних видах страхування за 

період попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період). Резерв збитків створюється з моменту 

отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами.  

Станом на 31.12.2013 р.  сума страхових резервів становила:  

            Таблиця №7 

Найменування показника Станом на 31.12.2013р. 

тис. грн. 

Резерв незароблених премій, загальна сума 3769,2 

Резерв катастроф 1863,1 

Частка перестраховика в резерві незароблених премій (1046,2) 

Резерв збитків - 

- в т.ч. частка перестраховиків-нерезидентів                        41,9 

Частка перестраховика в резерві збитків - 

Всього: 4586,1 

Відповідно до вимог п. 14 (b) МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку адекватності 

зобов'язань станом на 31.12.2013 року з залученням актуарія Д.Ю. Кудри (свідоцтво №03-006 від 
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04.10.2012 року). Результати перевірки тесту адекватності зобов'язань для резерву незароблених премій 

підтверджують, що останні є достатніми для покриття майбутніх витрат за договорами страхування 

Товариства на звітну дату. Резерв непередбачуваного ризику прийнято рівним нулю. 

Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду представлена категоріями 

активів, визначених статтею 30 Закону України "Про страхування" у відповідності з вимогами правил 

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

життя,  а саме: 

- коштами, розміщеними на поточних рахунках – 1002,5 тис. грн.; 

- готівка в касі Товариства – 4,8 тис. грн.;  

- коштами, розміщеними на депозитних рахунках – 3665,0 тис. грн.; 

- правами вимоги до перестраховиків – 960,0 тис. грн.. 

Товариство, маючи ліцензію на проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності 

за ядерну шкоду та є членом Ядерного страхового пулу, формує та розміщує технічні резерви за цим 

видом страхування згідно з Порядком і правилами формування, розміщення та обліку страхових резервів 

з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду, затвердженими 

розпорядженням Держфінпослуг від 13.11.2003 N 123, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 

02.12.2003 за N 1107/8428.  

Порушень в порядку формування технічних резервів перевіркою не встановлено. 

Страхові виплати та відшкодування 

Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в 

рамках страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором 

страхування.  

Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, певним договором страхування 

як застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму 

збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового 

розслідування. 

Протягом 2013 року виплати  страхових відшкодувань нараховані у розмірі 116,5 тис. грн.. 

Перестрахування. 

В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі 

договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати 

контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову 

можливість для ризиків.  Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що 

здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки, і витрати понесені при їх 

врегулюванні. 

При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах 

перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток 

перестраховиків в резервах незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному 

періоді відображаються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 

Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на 

звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані перестраховикам 

протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв 

незароблених премій. 

В перевіряємому періоді Товариство здійснювало операції з перестрахування у відповідності з 

чинними ліцензіями. Частки страхових платежів, належні перестраховикам, з урахуванням частки 

страхових платежів, які повертаються перестраховиками, в 2013 році складають 3871,2 тис. грн., в т.ч. 

страхові платежі перестраховикам – нерезидентам  склали 262,8 тис. грн.. 

 Розрахунок сум страхових платежів (внесків, премій) до перерахування перестраховику 

здійснюється у відповідності з обліком власного утримання та узгодженими з цедентом страховими 

тарифами. 

Перевіркою операцій з перестрахування відповідно до вимог статті 12 Закону України “Про 

страхування” порушень не встановлено . Здійснені Товариством операції  перестрахування відповідають 

положенням Статуту  та вимогам чинного законодавства. Перестраховики, з якими укладено договори, 

належним чином зареєстровані, мають ліцензії, і відповідають усім вимогам чинного законодавства щодо 

перестраховиків.  

 

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та 

необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку 

про достовірність відображення річних звітних даних страховика за 2013 рік:  
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річні звітні дані страховика за 2013 рік відповідають вимогам Порядку складання звітних даних 

страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України від 03.02.2004 р. №39; 

 формування та розміщення страхових резервів страховика в усіх суттєвих аспектах відповідають 

вимогам Закону України "Про страхування" від 07.03.96 р. №85/96-ВР з врахуванням вимог Правил 

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

життя, затвердженими Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України 17.12.2004 р. № 3104 та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 р. за 

№19/10299 та Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

08.10.2009 року №741 ”Про затвердження Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, 

диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, 

ніж страхування життя”, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.11.2009 року за №1099/17115 зі 

змінами та доповненнями; 

належний рівень фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) в 2013 році дає підставу 

стверджувати, що Товариство забезпечує достатню власну платоспроможність згідно вимог п. 2.5 розділ 

2 Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених Держкомфінпослуг України 15-09-

2003 року №805/8126. 

страхова діяльність здійснюється згідно засновницьким документам ПрАТ «ВЕЛТА», що складені 

у відповідності з вимогами Закону України “Про страхування” та в розрізі видів страхової діяльності, які  

відповідають отриманим ліцензіям. 
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