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Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

 

 Думка із застереженням 
  Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «ВЕЛТА», код 

за ЄДРПОУ 21559409, місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська 46/2 (надалі за текстом 

Товариство, або ПРАТ «ВЕЛТА»), що складається із Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 

31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про власний 

капітал, звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та 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, відображає достовірно, в усіх 

суттєвих аспектах, фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 року та його фінансові результати 

і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності («МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності». 

 

Основа для думки із застереженням 
Міжнародні стандарти фінансової звітності вимагають розкриття у примітках інформації, що 

є суттєвою для розуміння користувачами фінансового стану та результатів діяльності суб’єктів 

господарювання. Разом с тим, ця фінансова звітність не містить всіх розкриттів, які вимагаються 

МСБО 24 «Розкриття інформації про зв’язані сторони», в частині надання опису та обсягу 

інформації про пов’язаних осіб. Товариство в Примітці 3.28 «Розкриття інформації про пов'язані 

сторонни»  не достатньо розкриває назви фактичної контролюючої сторони та розмір нарахувань в 

цій фінансовій звітності щодо погашення боргів. Дана невідповідність обмежує користувачів в 

доступі до інформації, представлення якої у Примітках до фінансової звітності вимагається 

відповідними міжнародними стандартами. Разом з тим, ми отримали достатні та прийнятні 

аудиторські докази по відношенню до повноти розкриття інформації про операції та залишки з 

пов’язаними сторонами ПРАТ «ВЕЛТА» та наводимо результати таких доказів в нашому звіті. 

Вплив даного порушення не має всеохоплюючого впливу на фінансовий стан та результати 

діяльності Товариства відповідно до фінансової звітності, що подається. 

Станом на 31 грудня 2018 року Товариство має дебіторську заборгованість. Товариство 

стосовно погашення має впевненість, що обумовлена  отриманими гарантіями боржника. 

Однак, аудитори вважають, що не отримали достатньої впевненості щодо погашення цієї 

дебіторської заборгованості. Сума не отриманих листів - підтверджень дебіторської заборгованості 

за товари, роботи, послуги та іншої поточної дебіторської заборгованості склала 800 тис. гривень 

(4,32% від загальної суми дебіторської заборгованості, зазначеної у відправлених листах – 

підтвердженнях). Ми не мали змоги переконатися щодо погашення в наступніх звітних періодах 
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зазначеної суми дебіторської заборгованості шляхом інших аудиторських процедур. Відповідно, ми 

не мали змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, чи мали 

бути потрібними коригування дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2018 року, та 

дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути 

суттєвим, проте не всеохоплюючим. 

Фінансові інвестиції вкладені в акції українських емітентів ЗАТ «САСК «Спецексімстрах» та 

ЗАТ «УЕСК», обіг яких не зупинено, відображені в Балансі (Звіті про фінансовий стан) Приватного 

акціонерного товариства «ВЕЛТА» на 31 грудня 2018 року в розмірі 1295 тис. грн. за вартістю 

придбання. Відповідно до вимог МСФЗ фінансовий актив слід оцінювати за справедливою 

вартістю.  За відсутності активного ринку оцінка здійснюється  з  використанням  методу, який 

базуватиметься на застосуванні останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими і 

незалежними сторонами (якщо вони доступні), або врахувати поточну справедливу вартість іншого 

інструменту, який є практично такий самий. Різницю між справедливою вартістю і ціною операції, 

якщо така виникає, необхідно враховувати як прибуток або збиток, але тільки в тій мірі, у якій вона 

виникає в результаті оцінки. Акції таких українських емітентів не обертаються на біржовому ринку 

та не визначається біржовий курс. Відповідно, аудитор не мав змоги визначити, чи була потреба в 

коригуванні зазначених сум. 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА») видання 2016 -

2017 років. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність 

аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до 

Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні 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. 

 

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 в 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 питання, описаного в 

розділі «Основа для думки із застереженням», ми зосередили свою увагу на питаннях, що описані 

нижче в якості ключових питань аудиту, які обговорювались із управлінським персоналом та тими, 

кого наділено найвищими повноваженнями та які слід відобразити в нашому звіті. 

 

Чому ми вважаємо це питання ключовим 

для аудиту? 

Що було зроблено в ході аудиту? 

Питання щодо формування страхових 
зобов’язань за договорами страхування, 
розміщення страхових резервів Товариства 

згідно вимог «Положення про обов`язкові  

критерії і нормативи достатності 
капіталу та платоспроможності, 

ліквідності, прибутковості, якості активів 

та ризиковості операцій страховика» від 
07.06.2018 року № 850 та оцінка 

адекватності створених страхових 

резервів 

Примітка 3.10, розділ «Забезпечення»  
Примітка 3.23   Резервний капітал, інші резерви 

 

 

 
Технічні резерви станом на 31.12.2018 року складають 

17240 тис. грн. 

 

Дане питання визначене нами як ключове 
через оцінювання ризиків, які виникають 

при недостатньо широкій диверсифікації 

страхових резервів, коли значно більша їх 
частина розміщена в одному виді активів та 

чи є розкриття інформації Товариством 

щодо резервів за договорами страхування, 

включаючи ступінь оцінки чуттєвості до 
ключових припущень та аналіз історії 

збитків, достатнім. 

Наші аудиторські процедури щодо цього питання 
включали: 

- обговорення із внутрішнім аудитором Товариства 

специфіки діяльності та управління активами; 
- обговорювання з управлінським персоналом 

Товариства питань перспектив подальшого ведення 

господарської діяльності та майбутніх грошових 

потоків; 
-  оцінку та тестування ключових питань контролю, що 

здійснюється управлінським  персоналом щодо процесу 
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формування страхових резервів, що сформовані за 

договорами страхування у відповідності з 
передбаченими законодавчими та нормативними 

актами, в тому числі: резервів незароблених премій,  

резервів збитків, що заявлені, але не врегульовані на  
звітну дату, резервів катастроф; 

- тестування резервів  на вибірковій основі щляхом 

порівняння розрахункової суми резерву за конкретним 

договором з розглядом відповідної документації; 
- перевірку незалежного прогнозу резервів для  

вибраного класу страхування; 

 - порівняння використаних припущень на підставі 
історичного досвіду Товариства, наявними тенденціями 

на ринку та нашим власним досвідом у сфері знання 

галузі; 
- надано запит до управлінського персоналу - 

контрольний лист використовується для ідентифікації 

чинників можливого ризику шахрайства; 

 -  вивчили підходи та методи, застосовані незалежним 
актуарієм при тестуванні адекватності створених 

страхових резервів та визначенні відстрочених 

аквізиційних витрат; 
 - отримали необхідні докази щодо кваліфікації та 

незалежності залученого актуарія; 

- ознайомлення з розрахунками спеціаліста з актуарних 

розрахунків, оцінка ключових  припущеннь розрахунку 
резервів, відповідність здійснених оцінок обліковим 

оцінкам управлінського персоналу. 

Згідно з результатами наших процедур, основні 
судження керівництва та відповідні висновки 

керівництва є прийнятними. 

 

Визнання виручки (зароблені страхові 
платежі)  

Примітка 3.19 розділу «ДОХІД ТА ВИТРАТИ, У 
ТОМУ ЧИСЛІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за 2018 рік» 

 

Страхові платежі (премії, внески) усього за 2018 рік 
складають 41 580 тис. грн. 

 

Виручка від страхової діяльності являє 

собою суттєву суму, що формується з 
великої кількості несуттєвих надходжень. 

Для обробки даних, на підставі яких 

формується виручка, Товариство 
використовує ряд складних інформаційних 

систем та технологій і покладається на 

результати їх роботи при реєстрації та 
обліку зароблених страхових премій, 

врахування кожного ризику за 

відповідними страховими продуктами. 

 
Найбільш суттєві ризики викривлення 

виручки виникають у зв’язку з: 

- реєстрацією, обробкою та передачею 
даних відносно параметрів  наданих послуг 

між технічним обладнанням та обліковою 

системою; 
- коректним застосуванням тарифів, що  

можуть змінюватися протягом циклу дії 

договору страхування (додаткові угоди до 

Наші аудиторські процедури включали оцінку  

впроваджених компанією правил та засобів контролю в  
галузі інформаційних систем для визначення їх 

ефективності з точки зору можливості попередження  

та/або виявлення викривлення або втрати даних, на 
підставі яких формується виручка. 

Ми протестували наступні ключові засоби контролю 

щодо систем, що формують виручку від договорів 
страхування: 

- ми перевірили частоту резервного копіювання та 

здійснили  інспекцію серверних приміщень на предмет 

наявності належних заходів безпеки, направлених на 
забезпечення фізичного збереження відповідної 

інформації; 

- ми перевірили, що до систем може здійснюватися 
тільки авторизований доступ, вивчивши узгоджені 

заявки на доступ на предмет відповідності внутрішнім 

правилам; 
- ми перевірили, що здійснюються лише авторизовані 

програмні зміни, вивчивши  документацію з тестування 

цих змін, що здійснюються перед впровадженням; 
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договору страхування, дострокове 

припинення договору страхування, зміна 
розміру страхової суми, тощо); 

-  своєчасною реєстрацію  відповідних змін 

в системі обліку для відображення у 
періоді, що відповідає умовам договору з 

подальшими відповідними розрахунками  

страхових зобов’язань, та відображенням 

відповідної суми виручки, що відноситься 
до періоду звітування. 

 

- ми перевірили, чи впроваджувались нові тарифи 

протягом звітного року; 
- ми перевірили  отримання та використання  обліковою 

службою оброблених результатів, виконаних на 

підставі надходжень страхових премій, змін 
відповідних резервів та врахування відповідної участі 

перестраховика; 

Ми також виконали аналітичні процедури з ціллю  

перевірки того, що загальний напрям і динаміка 
виручки за видами послуг (програмами страхування) 

відповідають нашому розумінню діяльності компанії і 

галузі в цілому. 

Питання правильності та достатності 

умов забезпечення платоспроможності 

страховика 

Наші аудиторські процедури щодо цього питання 

включали: 

- ми провели перевірку класифікації та достатності 

активів для представлення страхових резервів; 
- ми переобрахували розмір показників. 

Згідно з результатами наших процедур, основні 

твердження керівництва та відповідні висновки 
керівництва щодо активів з урахуванням безпечності, 

прибутковості, ліквідності та диверсифікованості є 

прийнятними. 

Питання обліку довгострокових фінансових 
інвестицій із застосуванням методу участі 

в капіталі 

Примітка 3.4 розділ  «Фінансові інструменти» 
 

Фінансові інвестиції (за методом участі в капіталі) 

станом на 31.12.2018 року складають 2645 тис. грн. 

Дане питання визначене нами як ключове 
через оцінювання ризиків, які виникають 

при відсутності в фінансовій звітності 

інформації про частку інвестора в прибутку 
або збитку таких асоційованих підприємств 

та балансову вартість вказаних інвестицій, 

що в свою чергу безпосередньо впливає на 

фактичну платоспроможність Компанії.  
Крім того, згідно з МСБО 37 "Забезпечення, 

умовні зобов'язання та умовні активи", 

інвесторові слід розкривати інформацію 
про свою частку в умовних зобов'язаннях 

асоційованого підприємства, за які він несе 

солідарну відповідальність з іншими 

інвесторами, та такі умовні зобов'язання, 
які виникають внаслідок роздільної 

відповідальності інвестора за всіма або 

частиною зобов'язань асоційованого 
підприємства. 

Наші аудиторські процедури щодо цього питання 
включали: 

-тестування внутрішнього контролю операцій з 

інвестиціями; 
-перевірку складу та структури фінансових інвестицій; 

-виявлення впливу на діяльність підприємства, що 

інвестується; 

-перевірку правильності проведення інвентаризації 
фінансових інвестицій та відображення в обліку її 

результатів; 

-перевірку правильності оцінки фінансових інвестицій на 
дату складання балансу за методом участі у капіталі; 

-перевірку правильності оцінки фінансових інвестицій на 

дату складання балансу за справедливою вартістю, інші. 

Для вивчення даного питання ми обговорювали з 
управлінським персоналом Товариства  перспективи 

подальшого ведення господарської діяльності. За 

результатами обговорень нами отримана інформація, 
що Товариство не користується своїми власними 

повноваженнями з метою впливу на результати 

діяльності об’єктів інвестування. Перевіркою 
встановлено відсутність контролю за умов існування 

прав, що дають Товариству керувати значущими видами 

діяльності, тобто діяльністю, що суттєво впливає на 

результати об’єкта інвестування, на дохід від об’єкта 
інвестування. Тому вказаний не поточний актив 

оцінюється за балансовою вартістю, як за нижчою з 

оцінок. На підставі таких значних суджень, ми 
вважаємо оцінки управлінського персоналу 

прийнятними. 

 

 



7 

 

Інша інформація 
Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика 

Інша інформація складається зі звітних даних страховика станом на 31.12.2018 року, 

складена відповідно до вимог «Порядку складання звітних даних страховиків», затвердженого 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 

року № 39 (Порядок № 39) у редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.09.2018 року № 1521. 

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних 

звітних даних страховика, наданих для перевірки, у відповідності до регуляторних актів, які 

встановлюють вимоги до складання та надання страховиками такої звітності, за первинні 

документи, надані для перевірки, за вибір та застосування відповідної облікової політики, а також 

облікових оцінок, які відповідають обставинам, та за такий внутрішній контроль, який керівництво 

Товариства визначає необхідним для забезпечення складання звітних даних страховика, що не 

містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Нами перевірені форми звітності, які складає страховик згідно «Порядку складання звітних 

даних страховиків», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 03.02.2004 року № 39 зі 

змінами та доповненнями, а саме -  звітні дані страховика за 2018 року у складі: 

Загальні відомості про страховика; 

Реквізити; 

Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика; 

Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя; 

Розділ 3.Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування 

життя; 

Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування; 

Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування; 

Розділ 5. Пояснення щодо операцій перестрахування; 

Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика; 

Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у 

резервах незароблених премій на кінець звітного періоду; 

Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування; 

Декларація 1; 

Декларація 2; 

Звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика; 

Філії; 

Пояснювальна записка до звітних даних страховика; 

Річна фінансова звітність. 

У зв’язку з нашим 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 виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо, на основі проведеної нами 

роботи, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані 

повідомити про цей факт.  

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень, які б необхідно було 

включити до звіту. 

Звіт керівництва (звіт про управління) за 2018 рік 

Ми ознайомилися з інформацією, що представлена у річному Звіті керівництва (звіті про 

управління), та при цьому розглянули, чи існує суттєва невідповідність між звітом керівництва 

(звітом про управління) та фінансовою звітністю або чи цей звіт керівництва (звіт про управління) 

виглядає таким, що містить суттєве викривлення. На основі проведеної нами роботи, ми доходимо 

висновку, що фінансова та нефінансова інформація, наведена в річному звіті керівництва (звіті про 

управління) та у фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не 

протирічить одна одній. Ми не виявлили суттєвих викривлень у звіті керівництва за 2018 рік.  

З метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної відповідно до вимог пунктів 5-9 

частини 3 статті 40¹ Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» у звіті про 

корпоративне управління, нами перевірена інша інформація Товариства, яка надана у Звіті про 

корпоративне управління за 2018 рік, що є частиною Звіту керівництва (звіту про управління), та 
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відповідає вимогам Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ 

(зі змінами і доповненнями). 

Інформація Товариства, наведена у Звіті керівництва (звіті про управління) за 2018 рік, 

узгоджується з інформацією, наведеною у фінансовій звітності Товариства, і не містить суттєвих 

викривлень. 
 

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 Товариства 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, окрім випадків, коли 

управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 

інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування Товариства. 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 

що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 

окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 

користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми: 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо і виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання 

їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок 

шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 

включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами 

внутрішнього контролю; 

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

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

ефективності системи внутрішнього контролю; 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

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

основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, 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 

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. Тим не менш, майбутні події або умови 

можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. 
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 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її 

складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час 

аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 

час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 

виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та інші 

питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, 

де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

 З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 

поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму 

звіті аудитора, окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 

не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 

очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів  
при аудиті фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«ВЕЛТА».  
 

Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою статті 14 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 

2017 року № 2258-VIII (Закон 2258) до аудиторського звіту,  наводимо наступну інформацію: 

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження 

діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у 

разі наявності такої невизначеності 

Ми звертаємо увагу на розділ Приміток «Принцип представлення фінансової звітності» до 

фінансової звітності, яким зазначено, що фінансова звітність ПРАТ «ВЕЛТА» підготовлена на 

основі принципу безперервності діяльності, який передбачає здатність Товариства реалізовувати 

свої активи та виконувати свої зобов’язання в процесі здійснення звичайної діяльності. Аудиторами 

не виявлено подій або умов, які вказують на існування суттєвої невизначеності, що може поставити 

під значний сумнів здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.    

 

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

обов’язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського 

завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень, якім мали місце, та повторних 

призначень. 

Суб’єкт аудиторської діяльності ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

„АУДИТОРСЬКА ФІРМА “АУДИТ - СТАНДАРТ” на проведення обов’язкового аудиту ПРАТ 

«ВЕЛТА» був призначений рішенням загальних зборів товариства від 31.01.2019 р., протокол № 1, 

проведених шляхом заочного голосування (опитування) згідно статті 48 Закону України «Про 

акціонерні товариства» та пункту 8.21. діючої редакції Статуту товариства. 

Призначення суб’єкта аудиторської діяльності здійснено за результатами конкурсу з відбору 

суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового 

аудиту фінансової звітності Товариства. Конкурс було проведено згідно рішення наглядової ради 

товариства від 04.01.2019 р., протокол № 1/2019.  

Рішенням наглядової ради товариства від 18.01.2019 р., протокол № 2/2019, за результатами 

аналізу та оцінки конкурсних пропозицій претендентів, які були допущені до участі в конкурсі, 

було рекомендовано до призначення для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової 

звітності товариства двох суб’єктів аудиторської діяльності відповідно до вимог частини 4 статті 29 

Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 
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З урахуванням рекомендацій органу управління товариства (рішення правління від 18.01.2019 

р., протокол № 01/2019) загальними зборами товариства для надання послуг з обов’язкового аудиту 

фінансової звітності було призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська 

фірма «АУДИТ-СТАНДАРТ» строком на 8 років. 

Тривалість виконання аудиторського завдання до дати призначення загальними зборами 

(31.01.2019 р.) складає 2 роки.  

 

Інформація щодо аудиторських оцінок  

Відповідно до MCA 315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 

викривлення через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», ми ідентифікували і 

оцінили ризики суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, на рівні фінансової звітності і на 

рівні тверджень для класів операцій, сальдо рахунків і розкриттів. Ризики суттєвого викривлення, 

спричинені шахрайством, є значними.  

Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або групою 

осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми особами, 

які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До 

таких дій МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової 

інформації або документів, пов'язаних з такою інформацією; незаконне привласнення активів; 

приховування або не включення певної інформації як до облікових регістрів, так і до первинних 

документів; відображення в облікових регістрах неіснуючих операцій; неправильне застосування 

облікової політики. 

При формуванні фінансової звітності виникають помилки, тобто, ненавмисні 

перекручування. До перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в 

облікових записах, даних бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх 

інтерпретацію; неправильне застосування облікової політики (внаслідок нерозуміння). Шахрайство 

в обліку, зокрема, бухгалтерському, може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і 

в документах та даних синтетичного, аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних 

бухгалтерського балансу (фальсифікація та приховування), звітності тощо. 

Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування 

звітності. Фальсифікація звітності, зазвичай, буває пов'язана з підміною показників та створенням у 

такому випадку оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його 

діяльності. 

Тому, відносно даних ризиків ми отримали уявлення про відповідні засоби контролю 

суб'єкта, включаючи контрольні дії, пов'язані з такими ризиками. 

Під час аудиту фінансової зваітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторські процедури оцінки ризиків суттєвого викривлення  інформації у 

фінансовій звітності, що перевірялася, з визначенням критеріїв аудиторських оцінок як для 

аудиторської оцінки фінансової звітності, так і для аудиторської оцінки окремих статей фінансової 

звітності, які наведені у розділі «Ключові питання аудиту». 

 

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на внутрішні ризики, зокрема: 

Ризик недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства (страховика) 

Примітки в розділі «ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ на 31.12.2018 року» до 

фінансової звітності містять інформацію щодо основних положень облікової політики щодо 

формування страхових резервів, розкриття щодо оцінки та визнання у фінансовій звітності вказаних 

резервів. 

Ми провели перевірку методів формування резервів Товариства.  

Наші аудиторські процедури щодо цього питання  включали наступне: 

- оцінка та тестування  ключових засобів внутрішнього контролю Товариства щодо процесів  

формування страхових резервів; 

- ознайомлення з результатами висновків актуарія щодо розрахункових сум сформованих на 

31.12.2018 р. страхових резервів та співставлення їх з представленими у фінансовій звітності. 

Актуарій підтвердив достатність сформованих страхових резервів. Резерв непередбачуваного 

ризику приймаєьтся рівним нулю; 

- оцінка результатів проведеного Товариством стрес-тестування річної звітності із розкриттям 

інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів. Проведені стрес-тести 
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показують, що жодна зі стресових подій не чинить суттєвого впливу на платоспроможність 

страховика, тестовані стресові події зменшують нетто-активи на 1,1 %, що є не нижче нормативного 

запасу платоспроможності, що становить 5590,6 тис. грн. 

Щодо виявлення ризику отримання непередбачувальних збитків страховика при формуванні 

резервів ми також розглядали в ході виконання аудиторських процедур ризик неадекватності 

страхових тарифів майбутнім зобов’язанням, викликаний коливанням частоти, середніх розмірів та 

розподілу збитків при настанні страхових випадків, ризик недостатності премій (перевищення 

витрат), ризик розірвання договорів страхування (співвідношення кількості достроково припинених 

договорів страхування до загальної кількості укладених договорів). 

Ми не виявили суттєвого викривлення інформації в фінансовій звітності щодо недостатності 

сформованих на звітну дату резервів. 

 

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні ризики, зокрема: 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в 

банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь - яка 

інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. 

Примітка 3.8 «Грошові кошти і їх еквіваленти» до фінансової звітності містить інформацію 

щодо кредитного рейтингу банківських установ, в яких розміщенні страхові резерви Товариства. 

В Примітках не розкрита інформація, з якими саме банками співпрацює Товариство щодо  

розміщення коштів на покриття резервів страховика. Така інформація важлива для користувачів 

суспільного інтересу.  

Наші аудиторські процедури щодо цього питання  включали наступне: 

- оцінка лімітів щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту і неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

Грошові кошти на депозитних рахуках, розміщені у банках, які є надійними та мають 

високий кредитний рейтинг інвестиційного рівня – не нижче uaAА, інформація про які наведена в 

Таблиці 5. 

Примітка 3.5 «Дебіторська заборгованість» містить інформацію щодо класифікації 

дебіторської заборгованості та визнання кредитного збитку та нарахування резерву очікуваних 

збитків. 

Питання щодо ризику не виконання зобов’язань з погашення боргу в сумі 18 509 тис. грн. 

другої сторони контракту розглянуті нами з урахуванням виявлення ознак знецінення та визначення 

суми очікуваного відшкодування, які включають високий рівень суб’єктивного судження керівного 

персоналу Товариства, використання припущень і аналіз різних факторів, в тому числі ймовірності 

настання банкрутства дебіторів. 

Наші аудиторські процедури були, в першу чергу, спрямовані на аналіз методології 

знецінення активів, у тому числі потенційного ефекту від зміни припущень, які використовувались. 

Процедури щодо цього питання включали: 

- тестування засобів контролю над процесом знецінення; 

-  оцінку методології; 

-  аналіз припущень, використаних Товариством при розрахунку знецінення; 

-  аналіз договірних відносин з контрагентами. 

Нами були використані при виконанні аудиторських процедур щодо боргових зобов’язань 

перед Товариством по кожному контрагенту критерії аудиторських оцінок такі, як повнота 

відображення дебіторської заборгованості в балансі, належність до підприємства згідно контракту, 

фактична наявність активу (контроль реального існування), законність. Ми отримали твердження 

управлінського персоналу щодо погашення боргу протягом 2019 року у формі графіку платежів. Ми 

отримали акти звіряння розрахунків станом на 31.12.2018 року з кожним дебітором, відповіді на 

запити на зовнішнє підтвердження дебіторської заборгованості за кожним контрактом, за 

виключенням заборгованості на суму 800 тис. грн.  

В рамках аудиторських процедур ми проаналізували судження керівництва, що 

застосовуються при оцінці економічних факторів і статистичної інформації з понесених втрат та 
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відшкодованих сум. Нами досліджено, що Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з 

дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки 

грошових коштів від операційної діяльності. Ми не виявили суттєвого викривлення інформації в 

фінансовій звітності щодо можливої ймовірністі несплати заборгованості покупців Товариства. 
 

 Товариство в Примітці 4. «УМОВНІ ДОГОВОРНІ ЗОБОВЯЗАННЯ, ОПЕРАЦІЙНІ ТА 

ФІНАНСОВІ РИЗИКИ» зазначає основні фактори ризику для страхового ринку, такі як: 

Ризик ліквідності, Ринковий ризик, який охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, 

валютний ризик та відсотковий ризик, Ризик управління капіталом, нефінансові ризики та вплив 

інфляції. 

Слід зазначити, що на виконання вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» у Товаристві діє система управління ризиками. Положення 

про управління ризиками ПРАТ «ВЕЛТА» затверджене рішенням наглядової ради Товариства від 

10.04.2012 р., протокол № 4/2012. На виконання розпорядження Нацкомфінпослуг від 04.02.2014 р. 

№295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи управління ризиками у 

страховика» з метою уникнення і мінімізації ризиків на діяльність Товариства, пом’якшення їх 

наслідків, зменшення вразливості до них, рішенням наглядової ради Товариства від 20.06.2014 р., 

протокол № 3/14, було затверджено Стратегію управління ризиками Приватного акціонерного 

товариства «ВЕЛТА». З метою практичної реалізації Стратегії управління ризиками наказом по 

Товариству від 23.06.2014 р. № 10 «Про організацію і функціонування системи управління 

ризиками» було призначено відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків, 

затверджено посадову інструкцію відповідального працівника, що виконує функції оцінки ризиків 

та затверджено ряд внутрішніх нормативних документів, якими регулюється політика Товариства 

щодо управління ризиками під час здійснення андеррайтингу, формування страхових резервів, 

управління активами та пасивами, інвестиційної діяльності, перестрахування.   

 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних 

із шахрайством 

Ми провели оцінку ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Результати 

оцінки показали, що якість ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, проведеної 

для цілей аудиту фінансової звітності Товариства, є високою. Аудиторами не виявлено суттєвих 

недоліків у системі внутрішнього контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на 

можливість Товариства обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності 

бухгалтерські та інші фінансові дані, складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих 

викривлень унаслідок шахрайства або помилки, невідповідностей законодавчим, нормативним 

вимогам. Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема, 

шляхом тестування. Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли 

фактів та тверджень про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, 

заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал Товариства для 

запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними. 

Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 

фінансова звітність Товариства  містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства. 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для 

аудиторського комітету 

Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора повністю узгоджений  із додатковим 

звітом, який ми склали відповідно до пункту 2 статті 35 Закону № 2258  для аудиторського комітету 

Товариства, функції якого виконує наглядова рада згідно рішення наглядової ради Товариства від 

04.01.2019 р., протокол № 1/2019. Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.  

 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність 

ключового партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при 

проведенні аудиту 

Ми підтверджуємо, що протягом минулих і поточного років не надавали ПРАТ «ВЕЛТА» 

ніяких послуг, заборонених законодавством.  Протягом минулих років ми надавали ПРАТ 

«ВЕЛТА» аудиторські послуги, а саме проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності. Нами 
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не було ідентифіковано жодних загроз  нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на 

рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту . 

 

Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або 

контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, 

що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності 

Ми не надавали ПРАТ «ВЕЛТА» або контрольованим Товариством суб’єктам 

господарювання  інших  послуг, крім послуг обов’язкового аудиту  ПРАТ «ВЕЛТА».  

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Обсяг аудиту визначений нами в кількості процедур аудиту таким чином, щоб ми могли 

виконати роботи в достатньому обсязі, який дасть нам можливість для формулювання нашої думки 

стосовно фінансової звітності Товариства. Ми використовували принцип вибіркової інформації і під 

час перевірки приймалися до уваги тільки суттєві помилки. Ми виконали аудит в обсязі, 

передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» та інших законодавчих і нормативних актів.  

  

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 

суб'єктом господарювання положень законодавчих та нормативних актів, відповідно до 

Методичних рекомендацій щодо  вимог до  аудиторських звітів, що подаються до Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі по тексту 

«Нацкомфінпослуг»), за результатами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових 

установ за 2018 рік, надаємо наступну інформацію: 

 

Щодо формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА»: 

Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про 

акціонерні товариства». Сформований статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА» на дату проведення аудиту відповідає вимогам статей 2, 30 Закону 

України "Про страхування" та перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про 

страхування» на час  реєстрації Товариства.  

Статутний капітал розміром 20 350 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сформований у 

повному обсязі та сплачений грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, 

відповідає Статуту, який зареєстрований належним чином. 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались 

векселі, кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. 

Несплаченого або вилученого капіталу станом на 31.12.2018 року не має. Формування статутного та 

власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Щодо 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: 

Розрахунок нормативів проводиться Товариством у відповідності з вимогами Положення 

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

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» (надалі по тексту «Положення»), 

затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 

ринків фінансових послуг 07 червня 2018 року № 850. 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу  

Станом на 31.12.2018 року сума прийнятних активів складає 38 344 тис. грн.  

                                                                                                                                          Таблиця 1 

Прийнятні активи Сума , тис. грн. 

Готівка в касі  0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 

(непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами 

страхування та/або перестрахування) 

2178 
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Гроші та їх еквіваленти (рахунки в банках) в т.ч.: 29 604 

   Депозити в банках 24844 

   На поточних рахунках в гривні 111 

   На поточних рахунках в іноземній валюті 4649 

Права вимоги до перестраховиків 100 % 6562 

ВСЬОГО 38 344 

Більша з величин нормативного обсягу активів станом на  31.12.2018 року складає 22678 тис. грн.  

Перевищення суми прийнятних активів над більшою з величин нормативного обсягу активів 

складає 15 666 тис. грн.  (12776+902+9000) 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу виконано. 

 

Норматив ризиковості операцій  

Станом на 31.12.18 року  Товариством сформувано страхові  резерві у сумі 17 240 тис. грн., а саме: 

- Резерв незароблених премій  - 12776 тис. грн.  

- Резерв з обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду (резерв 

катастроф)  - 4 464 тис грн. 

Станом на 31.12.18 року сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, 

становить 19 674 тис. грн.  

                                                                                                                                 Таблиця 2 

Категорії прийнятних активів, які відповідають вимогам 

диверсифікації 
Сума, тис. грн. 

Грошові кошти на поточних рахунках: 4760 

у тому числі в іноземній валюті 4649 

Банківські вклади (депозити) 12 068 

Нерухоме майно - 

Права вимоги до перестраховиків    2846 

ВСЬОГО 19674 

Перевищення суми прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, над сумою 

сформованих страхових резервів складає 2 434 тис. грн.  

Норматив ризиковості операцій виконано. 

 

Норматив якості активів. 

Компанія здійснює види обов'язкового страхування відповідно до отриманих ліцензій. 

Станом на 31.12.2018 року сума низькоризикових активів становить 29 604 тис. грн.  

                                                                                                                                Таблиця 3 

Категорії низькоризикових активів Сума, тис. грн. 

Грошові кошти на поточних рахунках 4760 

Банківські вклади (депозити) 24844 

ВСЬОГО 29604 

Станом на 31.12.2018 року величина 40 відсотків страхових резервів становить 5 110 тис. грн.  

Перевищення суми низькоризикових активів над величиною 40 відсотків страхових резервів 

становить 24 494 тис. грн. без резерва катастроф!! 

Норматив якості активів  виконано.  

 

Щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів 

відповідно до законодавства: 

Формування страхових резервів здійснювалось у відповідності з вимогами Закону України 

«Про страхування» № 85/96-ВР від 07.03.1996 р., Розпорядження Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року «Про затвердження Правил 

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

страхування життя» із змінами, затвердженими Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 

державне регулюванн у сфері ринків фінансових послуг за № 1638 від 18.09.2018 року. Товариство 

створює такі технічні резерви за видами страхування: резерв незароблених премій, резерв 

заявлених, але не виплачених збитків, резерв катастроф. Страхові резерви включають: резерв 
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незароблених премій, резерв катастроф. Резерв незароблених премій відображає частину належних 

страхових премій, яка відноситься до періоду ризику, наступного за звітним періодом. Резерв 

розраховується для кожного договору страхування за видами страхування методом «1/4» згідно 

Закону України «Про страхування». Резерв заявлених, але не виплачених збитків включає 

зарезервовані, але не виплачені страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків у 2018 році не нараховувався. Інформація наведена 

достовірно. 

Адекватність страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2018 року підтверджена 

висновком фахівця з актуарної математики Д.Ю. Кудра (Свідоцтво про відповідність 

кваліфікаційним вимогам № 01-010 від 25.07.2013 року). 

 

Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової 

групи, у разі входження суб'єкта господарювання до такої: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» не входить до фінансової групи. 

 

Щодо структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за 

ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо: 

                                                                                                                      Таблиця 4 

Акції українських емітентів                                                                                       

Найменування  Код  за 

ЄДРПОУ  
Кількість (%) 

Сума, тис. 

грн. 

ЗАТ «САСК «Спецексімстрах»                                 

не перебуває в процесі припинення.      

Наказом Регіонального відділення Фонду 

державного майна України по м. Києву від 25 

квітня 2018 року № 582 прийнято рішення про 

приватизацію державного пакета акцій 

розміром 51,0000 % статутного капіталу 

Закритого акціонерного товариства 

"Спеціалізована акціонерна страхова компанія 

"Спецексімстрах" (м. Київ, вулиця 

Кропивницького, 3), що становить 3777002 
штук акцій, шляхом продажу на аукціоні з 

умовами 

30370450 90 000   (1,2152 %) 118,8 

ЗАТ «УЕСК»                                                                    
не перебуває в процесі припинення 

31663187 23513  (9,00001 %) 1175,7 

Всього - - 1294,5 

 

Депозитні вклади розміщені в наступних банках: 

                                                                                                                      Таблиця 5 

№ 

п/п 

Напрям 

інвестування 
Назва банку 

Код 

ЄДРПОУ 

Сума тис. 

грн. 

Рейтинг 

для банка 

Ознака 

фіктивності 

1 
Депозитний 

вклад 

ПАТ «Державний 

ощадний банк» 
09322277 5 538 uaАА відсутні 

2 
Депозитний 

вклад 
ПАТ «Альфа-Банк» 23494714 2 769 uaААА 

відсутні 

3 
Депозитний 

вклад 
ПАТ 

«Укрексімбанк» 
00032231 8 231 uaAА 

відсутні 

4 
Депозитний 

вклад 
ПАТ «Укргазбанк» 23697280 8 306 uaАА 

відсутні 

 Всього - - 24 844 - - 

 



16 

 

Щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо 

наступного їх повернення: 

Протягом 2018 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» не залучало 

фінансові активи від фізичних осіб. 

 

Щодо суміщення провадження видів господарської діяльності: 
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності, встановлених пунктом 37 Ліцензійних умов, затверджених постановою КМ України 

07.12.2016 р. № 913.  Товариство надає виключно фінансові послуги (крім професійної діяльності на 

ринку цінних паперів) у частині проведення добровільного та обов’язкового страхування за видами, 

відповідно до отриманих ліцензій на право здійснення страхової діяльності. 

 

Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та 

внутрішніх правил надання фінансових послуг суб'єктом господарювання: 

Товариство дотримується затверджених та зареєстрованих Національною комісією, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг правил страхування. В договорах 

страхування вказується конкретний вид правил страхування, відповідно до якого укладений 

договір. 

Товариством надаються фінансові послуги, а саме, інші види страхування, крім страхування 

життя на підставі договору страхування, який відповідає вимогам Закону України «Про 

страхування». 

 

Щодо розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її 

актуальності: 

Товариство надає клієнтам інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує 

інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті 

velta.kiev.ua та забезпечує її актуальність. 

 

Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 

Товариство дотримується вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі конфлікту 

інтересів. Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 

 

Щодо 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 дотримується вимог п. 28 Ліцензійних умов провадження господарської 

діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. № 913. 

Приміщення Товариства, в якому здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), 

доступне для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних 

будівельних норм, правил і стандартів, що підтверджується Експертним висновком Державного 

підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» від 07.08.2017 р. 

Фахівець, який здійснював обстеження офісного приміщення Товариства, має Кваліфікаційний 

сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням 

об’єкта архітектури серії АЕ № 002351, виданий 13.06.2013 р. Міністерством регіонального 

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.  

 

Щодо 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: 

Товариство не має відокремлених підрозділів. 
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Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 

З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності 

Товариства згідно рішення Наглядової ради Товариства від 03.12.2012 року, протокол № 6/2012, 

запроваджена служба внутрішнього аудиту та затверджено Положення про службу внутрішнього 

аудиту (контролю).  

Служба внутрішнього аудиту представлена внутрішнім аудитором - окремою посадовою 

особою, яка підпорядковується Наглядовій раді, з визначеним посадовим окладом згідно штатного 

розпису. Висновки внутрішнього аудитора за результатами перевірок в 2018 році були надані 

наглядовій раді і правлінню Товариства, з пропозиціями щодо поліпшення фінансової та 

управлінської діяльності Товариства. При проведенні аудиту фінансової звітності за 2018 рік були 

розглянуті  політики та процедури у системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які 

стосуються тверджень у фінансових звітах.  

На нашу думку, внутрішній аудит Товариства відповідає нормативним вимогам та обсягам 

операцій Товариства. Ми не ідентифікували суттєвих недоліків системи внутрішнього контролю, 

які б могли свідчити про недотримання Товариством нормативних вимог. 

 

Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне 

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

споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг:  

У Товариства запроваджена облікова та реєструюча система (програмне забезпечення 1С), 

яка передбачає ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам. Підготовка 

звітності до Нацкомфінпослуг здійснюється в онлайн режимі та подається через програмний 

продукт «Комплексна інформаційна система Нацкомфінпослуг» (далі – КІС), розміщений на 

головній веб-сторінці Нацкомфінпослуг. (http://www.kis.nfp.gov.ua). 

 

Щодо готівкових розрахунків: 

Товариство протягом 2018 року не здійснювало готівкові розрахунки. 

 

Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки 

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

охорону): 

Товариство забезпечує зберігання документів та наявність необхідних засобів безпеки 

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

охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, встановлених  

Постановою НБУ №148 від 29.12.2017 р. «Про затвердження Положення про ведення касових 

операцій у національній валюті в Україні». 

 

Щодо розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (історія 

походження коштів): 

Відповідно до затвердженого загальними зборами акціонерів (протокол № 1 від 03 квітня 

2017 року) Статуту ПрАТ «ВЕЛТА» (нова редакція) статутний капітал товариства складає 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 20 350 тис. грн., 

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

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

11.01.2011 року. 

Статутний капітал Товариства в розмірі 20 350 тис. грн. станом на 31.12.2018 року сплачено у 

встановлені законодавством терміни в повному обсязі відповідно до вимог чинного законодавства. 

Для розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу Аудитором 

наводиться наступна історична довідка: 

Початковий розмір статутного фонду Товариства був визначений у ст. З Установчого 

договору Товариства від 18 листопада 1993 року та складав 300 мільйонів крб. (3 тис. (три тисячі)  

грн.). 

http://www.kis.nfp.gov.ua/
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Відповідно до ст. 3 зазначеного Установчого договору статутний фонд Товариства 

поділений на 300 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 млн. крб. (10 грн.) кожна. 

Розподіл акцій між засновниками був здійснений наступним чином: 

            Таблиця 6  
№ 

з/п 

 

 

Засновники 

 

Кількість акцій 

у володінні 

(шт.) 

Розмір внеску 

згідно Установчому 

договору 

(грн.) 

1. ТОВ "Страхова компанія "ХЕДЖ" 285 2850 
2. АКБ "АВАЛЬ" 15 150 

 ВСЬОГО: 300 3000 

 

Оплата статутного капіталу Товариства підтверджена аудиторським висновком щодо 

формування та розміру сплаченого статутного капіталу станом на 31.12.2012 року ТОВ Аудиторська 

Фірма «ОРИГІНАЛ», яке здійснює свою діяльність у відповідності з Законом України «Про 

аудиторську діяльність» на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів № 0292, виданого Аудиторською Палатою України. В аудиторському висновку, зокрема, 

зазначено: «За даними аудиту початковий статутний фонд Товариства був сформований грошовими 

коштами у повному обсязі.» 

Подальші зміни щодо формування статутного капіталу Товариства, наступні: 

- збільшення статутного фонду до 2 млрд. крб. (20 000 грн. (двадцять тисяч гривень 00 

копiйок)) зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 14.10.1996 р., 

сплата внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась грошовими коштами; 

- збільшення статутного фонду до 360 000 грн. (триста шiстдесят тисяч гривень 00 копiйок)  

зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 12.02.1997 р., сплата 

внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась грошовими коштами та шляхом передачі 

майна вартістю 74767 грн.; 

- збільшення статутного фонду до 630 000 грн. (шiстсот тридцять тисяч гривень 00 копiйок), 

зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 17.07.1997 р., сплата 

внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась шляхом реінвестування дивідендів 

(Протокол загальних зборів акціонерів від 16.07.1997р. № 9); 

- збільшення статутного фонду до 1 200 000 грн. (один мiльйон двiстi тисяч гривень 00 

копiйок) зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 01.10.1997 р., 

сплата внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась шляхом реінвестування дивідендів 

(Протокол загальних зборів акціонерів від 23.01.1998 р. № 1), випуск акцій Товариства на загальну 

суму 1 200 000 грн. зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

15.06.1998 р., свідоцтво № 324/1/98; 

- збільшення статутного фонду до 1 800 000 грн. (один мiльйон вiсiмсот тисяч гривень 00 

копiйок) шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 10 грн. до 15 грн., випуск акцій 

Товариства на загальну суму 1 800 000 грн. зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку 12.10.1998 р., свідоцтво № 530/1/98; 

- збільшення статутного фонду до 3 000 000 грн. (три мiльйони гривень 00 копiйок) шляхом 

додаткового випуску 80 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. за рахунок 

реінвестиції дивідендів зареєстровано Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 

26.06.2001 р., сплата внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась шляхом 

реінвестування дивідендів з прибутку за 1999 та 2000 роки., випуск акцій Товариства на загальну 

суму 3 000 000 грн. зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

05.09.2001 р., свідоцтво №433/1/01; 

- збільшення статутного фонду до 5 550 000 грн. (п`ять мiльйонiв п`ятсот п’ятдесят тисяч 

гривень 00 копiйок) шляхом додаткового випуску 170 000 простих іменних акцій номінальною 

вартістю 15 грн. за рахунок реінвестиції дивідендів зареєстровано Печерською районною 

державною адміністрацією м. Києва 07.11.2002 р., сплата внесків до статутного фонду Товариства 

здійснювалась шляхом реінвестування дивідендів з прибутку за 2001 рік., випуск акцій Товариства 

на загальну суму 5 550 000 грн. зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку 20.12.2002 р., свідоцтво № 655/1/02; 
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-  збільшення статутного фонду до 7 400 000 грн. (сiм мiльйонiв чотириста тисяч гривень 00 

копiйок) шляхом збільшення номінальної вартості акцій з 15 грн. до 20 грн. та про здійснення 

випуску 370 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 20 грн. замість існуючих акцій, 

зареєстровано Печерською райдерж адміністрацією м. Києва 29.08.2003p., реєстраційний номер 

6794., сплата внесків до статутного фонду Товариства здійснювалась шляхом реінвестування 

дивідендів з прибутку за 2002 рік, випуск простих іменних акцій в кількості 370 000 штук 

номінальною вартістю 20 грн. на загальну суму 7 400 000 гривень зареєстровано Державною 

комісією з цінних паперів та фондового ринку 27.10.2003 року, свідоцтво № 518/1/03; 

- збільшення статутного фонду до 14 800 000 грн. (чотирнадцять мiльйонiв вiсiмсот тисяч 

гривень 00 копiйок) за рахунок реінвестиції дивідендів за минулі роки шляхом збільшення 

номінальної вартості акцій з 20 грн. до 40 грн. та про здійснення випуску 370 000 простих іменних 

акцій номінальною вартістю 40 грн. замість існуючих акцій зареєстровано Печерською райдерж 

адміністрацією м. Києва 29.03.2005 року, реєстраційний номер 10701050001000409, випуск простих 

іменних акцій в кількості 370 000 штук номінальною вартістю 40 грн. на загальну суму 14 800 000 

гривень зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 16 травня 2005 

року, свідоцтво № 220/1/05. Форма випуску – документарна; 

- відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від 12.09.2005 року, передавального 

розпорядження від 12 .09.2005 року та протоколу засідання Спостережної ради ЗАТ „ВЕЛТА" від 

26.09.2005 року Товариство викупило 11 100 акцій власного випуску в акціонера Товариства за 

номінальною вартістю 444 000 гривень для їх наступного перепродажу протягом трьох місяців з 

моменту набуття чинності договором купівлі-продажу акцій; 

- збільшення статутного фонду до 20 350 000,00 грн. (двадцять мільйонів триста п'ятдесят 

тисяч гривень) за рахунок реінвестиції дивідендів за минулі роки (2004 - 2006) шляхом збільшення 

номінальної вартості акцій з 40 грн. до 55 грн. зареєстровано Печерською райдерж адміністрацією 

м. Києва 25 квітня 2007 року, реєстраційний номер 10701050005000409, випуск акцій Товариства в 

кількості 370 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 55 грн. замість існуючих акцій на 

загальну суму 20 350 000 грн. зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового 

ринку 31.05.2007 року, свідоцтво № 226/1/07. 

Загальними зборами акціонерів Товариства від 29.03.2011 року (Протокол № 2) прийнято 

рішення про зміну найменування Закритого акціонерного товариства "Велта" на Приватне 

акціонерне товариство "Велта" відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства". 

Статут Товариства в нової редакції зареєстровано Печерською райдерж адміністрацією м. Києва 30 

березня 2011 року, реєстраційний номер 10701050018000409. 

У січні 2011 року акції Товариства переведені в бездокументарну форму існування, про що 

видано свідоцтво № 25/1/11, дата реєстрації 11.01.2011 року. 

Для формування статутного капіталу учасниками не залучались векселі, кошти страхових 

резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні 

активи. Не сплаченого або вилученого капіталу немає. 

На підставі вищенаведеного, Аудитор підтверджує, що станом на 31 грудня 2018 року, 

розмір заявленого та сплаченого у повному обсязі статутного капіталу ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВЕЛТА» складає 20 350 000,00 грн. (двадцять мiльйонiв триста 

п`ятдесят тисяч гривень 00 копiйок), що є еквівалентним 641,70 тис. ЄВРО та відповідає вимогам 

ст. 2 та ст. 30 Закону України «Про страхування» з урахуванням п. 3 Прикінцевих положень. При 

внесенні змін до Статуту Товариство дотримувалось вимог чинного законодавства. За період, що 

перевірявся, змін у статутному капіталі не було. 

Станом на 31.12.2018 року акції розподілені наступним чином:                    Таблиця 7                                                                                                                    

Акціонер 
Кількі

сть 

акціон

ерів 

Кількість 

акцій (шт.)  

(прості 

іменні) 

Номіналь

на 

вартість 

акції, 

(грн.) 

Вартість 

пакету 

акцій 

(грн.) 

Частка 

у 

статутн

ому 

фонді, 

 % 

Власни

к 

істотно

ї участі 

Фізичні особи (резидент): 
2 277500 55 15 262 500 75,0000 х 

Ковальчук Дмитро 

Володимирович 
1 55500 55 3052500 15,0000 так 
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Код 3194020675 

Латишева Валентина 
Дмитрівна 
Код 2017217643 

1 222000 55 12210000 60,0000 так 

Юридичні особи (резидент): 1 92500 55 5 087 500 25,0000 х 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Поло»  

Код за ЄДРПОУ 24267021 

Місцезнаходження:  

04107, м. Київ, вул. 

Багговутівська, буд. 1-А, офіс 

№ 5 

1 92500 55 5 087 500 25,0000 так 

Всього: 3 370 000 х 20 350 000 100 х 

 

Розмір статутного капіталу сформовано та сплачено у повному обсязі, відповідає установчим 

документам, облік власного капіталу відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які чинні в Україні, 

облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.     

 

Щодо розкриття джерела походження складових частин власного капіталу: 

                                                                                                                              Таблиця 8                                

Складова частина власного 

капіталу 

Сума станом на 

31.12.2018 р., тис. грн. 

Джерело формування 

Капітал у дооцінках 210 Дооцінка основних засобів 

Резервний капітал                                                                                                                    780 Відрахування із нерозподіленого 

прибутку 

Нерозподілений прибуток 

(збиток) 

22 314 Накопичений результат  

господарської діяльності 

Інши резерви 4 472 Резерв катастроф, інші 

 

Облік складових частин власного капіталу, а саме: резервний капітал в сумі 780 тис. грн., 

капітал у дооцінках в сумі 210 тис. грн., інші резерви – 4472 тис. грн. та нерозподілений прибуток  в 

сумі 22 314 тис. грн. відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової 

політики Товариства. 

Рішенням річних загальних зборів товариства згідно Протоколу № 1 від 03.04.2018 року 

щодо розподілу частки прибутку, отриманого за результатами діяльності  2017 року, визначено 

залишити прибуток нерозподіленим. 

В 2018 році рішення акціонерів щодо виплат дивідендів не приймались. 

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій 

з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам МСФО та МСФЗ, які 

чинні в Україні, облікові дані достовірні та тотожні даним фінансової звітності.     

 

Щодо розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової 

звітності відносно методів оцінки справедливої вартості активів фінансових компаній: 

Товариством розкрита інформація про зміни та наслідки щодо категорій оцінки відповідно 

до МСБО 39 та нових категорій вимірювань, що виникли внаслідок застосування МСФЗ 9 з 

01.01.2018 року в Примітці 2 «ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ» до фінансової звітності, а 

саме: Товариство визнає такі категорії фінансових активів: фінансові активи, що оцінюються за 

справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку; фінансові 

активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Примітки до фінансової звітності Товариства за 2018 рік  не включають всі розкриття згідно 

вимог МСФЗ 13 Оцінка справедливої вартості, а саме: недостатньо розкрита інформація стосовно 

фінансових інструментів, яка дозволить користувачам фінансової звітності оцінити значимість 

фінансових інструментів для фінансового стану та фінансових результатів діяльності Товариства. 
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Так, оцінка фінансових інвестицій Товариства, вкладених в акції українських емітентів, 

здійснюється у розмірі собівартості придбання згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання 

та оцінка» за вирахуванням витрат від зменшення корисності. Зауваження аудитора щодо 

визначення витрат від зменшення корисності фінансових інвестицій в 2018 року є основою для 

висловлення думки із застереженням. 

 

Щодо відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування 

лише з тих видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких отримана 

ліцензія, та укладення договорів перестрахування із страховиками (перестраховиками) 

нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у 

страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 04.02.2004 р. № 124: 

 Політика перестрахування Товариства відповідає встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. 

прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового 

страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію. 

 

Щодо здійснення обов'язкового страхування виключно за умови дотримання визначених 

законодавством порядків і правил проведення обов'язкового страхування: 

У 2018 році Товариство здійснювало обов’язкові види страхування з дотриманням 

визначених законодавством порядків і правил проведення обов'язкового страхування. 

 

Щодо ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування 

життя (у випадку наявності у страховика ліцензії на страхування життя): 

Товариство не має ліцензії на страхування життя і, відповідно, не укладає договори 

страхування життя. 

 

Щодо належного та 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):  

 Товариство веде облік та здійснює формування резерву заявлених, але не виплачених 

збитків. Протягом 2018 року резерв заявлених але не виплачених збитків та резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені, не нараховувались. Інформація наведена достовірно. 

 

Щодо наявної ліцензіі на обов'язкове страхування цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 

інциденту: 

Товариство є членом Об’єднання «Ядерний страховий пул» з 19 листопада 2003 року, видане 

Свідоцтво № 3 члена Об’єднанням «Ядерний страховий пул». Товариство здійснює організацію та 

провадження страхування у сфері використання ядерної енергії згідно договору про 

співробітництво між об’єднанням «Ядерний страховий пул» та страховиком щодо організації та 

провадження страхування у сфері використання ядерної енергії від 28 грудня 2015 року. 

Товариство укладає договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за умови 

членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах. Так, 

протягом 2018 року укладено 36 договорів.  

Операції, які не відносяться до операцій страхування, перестрахування і фінансової 

діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням, відсутні.  

 

Розкриття інформації  про Товариство та щодо змісту статей балансу 

 Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» 

                       Таблиця  9 

Повна назва я ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВЕЛТА» 

Скорочене найменування ПРАТ «ВЕЛТА»   

Код ЄДРПОУ 21559409 
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Місцезнаходження  01015, м. Київ, вул. Московська, будинок 46/2 . Тел.:( 044) 

254-50-85, (044) 254-48-50 

Дата проведення державної реєстрації 

(створення): 

01.12.1993 року, 

№ 1 070 120 0000 000409 

Орган, що видав свідоцтво: Печерська  районна у місті Києві державна адміністрація 

  

Дата останнього внесення змін до 

установчих документів 

05.04.2017 року згідно протоколу № 1 від  03.04.2017 року 

Печерською районною в м. Києві державною  

адміністрацією 

Свідоцтво Держфінпослуг на право 

провадження діяльності на ринку 

фінансових послуг 

Серія СТ № 85, реєстраційний номер 11100493, 21.08.2004 

р. 

Кількість акціонерів:  Дві фізичні особи та одна юридична особа 

Розмір статутного капіталу: 20 350 тис.  грн.; 

Середньооблікова чисельність 

працівників: 

27 осіб 

Основні види діяльності 65.12 - Інші види страхування, крім страхування життя  
За статутом - страхування, перестрахування і фінансова 

діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням 

страхових резервів та їх управлінням 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності 
- у формі добровільного страхування: 

Строк дії ліцензій - безстроковий, територія - Україна 

АГ 569847 - Страхування від нещасних випадків 

 АГ 569844 - Медичне страхування (безперервне страхування 

здоров'я) 

 АГ 569846- Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

 АГ 569854 - Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу 

 АГ 569858 - Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

 АГ 569843- Страхування майна [крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та 

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 

(вантажобагажу)]   

АГ 569856 - Страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

АГ 569849 - Страхування відповідальності перед третіми особами 
[крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, 

відповідальності власників повітряного транспорту, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника)] 

АГ 569842 - Страхування кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту) 

АГ 569851- Страхування фінансових ризиків 

АГ 569845 - Страхування медичних витрат 

АЕ 284194- Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих 

гарантій 

- у формі обов’язкового страхування: АГ 569850 – 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)  

АГ 569848 – Особисте страхування від нещасних випадків на 

транспорті  

АГ 569853 - Страхування цивільної відповідальності оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 

внаслідок ядерного інциденту 

АГ 569852 - 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 
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діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та 

санітарно-епідеміологічного характеру 

АГ 569857 - 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 
АГ 569855 - Страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків 

при перевезенні небезпечних вантажів 

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) 

Наявність відокремлених підрозділів не має 

Концептуальна основа повного 
комплекту фінансової звітності за 2018 

рік 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО), 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ),  

законодавство України 

Участь в об'єднанні фінансових установ 

(назва об'єднання) 

Об’єднання „Ядерний страховий пул”  

 

Фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «ВЕЛТА» було складено 

управлінським персоналом із використанням принципів та суджень, описаних у Примітках до 

фінансової звітності за 2018 рік, основою яких є Міжнародні стандарти фінансової звітності 

(МСФЗ).  

 

Не поточні активи 
Нематеріальні активи 

Станом на 31.12.2018 р. Товариство достовірно обліковує нематеріальні активи за 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. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання амортизації 

не підлягають. Дооцінок (уцінок) від збільшення (зменшення корисності) нематеріальних активів, 

визнаних в складі прибутку або збитку, протягом звітного періоду відповідно до МСБО 36  не було. 

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". Згідно з обліковою політикою за МСФЗ, Товариство 

застосовує раніше переоцінену вартість до первісної вартості, як доцільну собівартість основних 

засобів.  

Станом на 31.12.2018 р. Товариство має основні засоби з залишковою вартістю – 545 тис. 

грн.; первісною вартістю –1061 тис. грн.; зносу –516 тис. грн. 

Протягом 2018 року Товариство не мало нерухомості у власності. 

Товариство не має основних засобів у фінансовій оренді.   

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів проводилось прямолінійним 

способом, виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта за вирахуванням 

ліквідаційної вартості.  

Подальші витрати 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 

обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи 

збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 

подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 

Фінансові інвестиції 

Товариство визначає, до якої категорії фінансових активів належать інші фінансові інвестиції  

відповідно до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZZ00079
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визнання та оцінка», станом на 31.12.2018 р. обліковує та розкриває у фінансовій звітності такі 

інвестиції в сумі 3940  тис. грн. 

 Перевіркою встановлено відсутність контролю за умов існування прав, що дають Товариству 

керувати значущими видами діяльності, тобто діяльністю, що суттєво впливає на результати об’єкта 

інвестування - частки у статутному капіталі інших підприємств в сумі 2645 тис. грн., на дохід від 

об’єкта інвестування. За твердженням управлінського персоналу, Товариство не користується своїми 

власними повноваженнями з метою впливу на  результати діяльності таких об’єктів інвестування - 

ТОВ МАК "ТД "ПОЛІССЯ ЛТД" , ТОВ "П.М.С.Г." та ПТ "ГАРАНТ-СЕРВІС".  

Застереження аудиту щодо інших фінансових інвестицій – це прості іменні акції українських 

емітентів, які не обертаються на організованому ринку і не мають ринкових котирувань, оцінені за 

собівартістю придбання в розмірі 1295 тис. грн. Під час проведеної аудиторської перевірки 

встановлено, що акції емітента ЗАТ "Спеціалізована акціонерна страхова компанія 

"СПЕЦЕКСІМСТРАХ" на суму 118 тис. грн. відсутні в обігу, не заблоковані. Акції емітента ЗАТ 

«Українська енергосервісна компанія» обліковуються в сумі 1176 тис. грн., відсутні в обігу, не 

заблоковані, емітент не перебуває в процесі припинення та планує здійснювати господарську 

діяльність в майбутньому. Керівництво збитків від зменшення корисності таких цінних паперів не 

визнає. Ми не мали змоги отримати прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо 

справедливої вартості цих акцій, оскільки мали обмежений  доступ до фінансової інформації щодо 

ринкових операцій з цими фінансовими активами. Існує невизначеність щодо можливості реалізації  

цих фінансових інвестицій. 

Інвестиційна нерухомість 

Станом на 31.12.2018 року Товариство не має у власності будь-яку нерухомість. 

 

Поточні активи 
Виробничі запаси 

 Запаси Товариством 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 31.12.2018 року за даними 

обліку та звітності Товариства виробничі запаси (паливо) обліковуються як допоміжні виробничі 

матеріали за первісною вартістю –1 тис. грн. 

Дебіторська заборгованість 
Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за її справедливою вартістю. Подальша 

оцінка дебіторської заборгованості проводиться за амортизованою собівартістю, застосовуючи 

метод ефективного відсотка. В зв’язку з коротким строком погашення дебіторської заборгованості її 

первісна вартість дорівнює вартості погашення.  

Станом на 31.12.2018 року: 

- дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включає в себе 

непрострочену заборгованість на суму 2 178 тис. грн., що являє собою поточну заборгованість 

страхувальників та перестрахувальників за договорами страхування та перестрахування, термін 

сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованість є поточною з терміном погашення  

менше року: 

- дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складає 4 тис. грн.; 

- дебіторська заборгованість з нарахованих доходів складає 41 тис. грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість становить 18 686 тис. грн. 

При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами та іншої дебіторської 

заборгованості Товариств враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за період з дати 

виникнення заборгованості та до звітної дати. Аудитори дійшли до висновку, що погашення 

дебiторської заборгованiсті виконується згідно умов договорів, безнадійна заборгованість відсутня.  

  Товариство в періоді, що перевірявся, створює резерв очікуваних збитків у сумі 8 тис. грн.  

Грошові кошти. Касові та банківські операції. Облік розрахунків 

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на банківських рахунках, грошові 

кошти в касі, а також депозити до вимоги (еквівалент грошових коштів). Грошові кошти і їх 

еквіваленти Товариства не обмежені щодо обміну чи використання для погашення зобов’язань 

принаймні протягом 12 місяців після дати балансу. 

Касові операції протягом 2018 року не проводились.  
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Залишки коштів на поточних та депозитних рахунках відповідають даним аналітичного 

обліку та складають 29604 тис. грн. 

                                                                                                                   Таблиця 10            

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 

Грошові кошти на поточних рахунках в гривні 111 

Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті 4649 

  

Всього грошових коштів  4760 

    

На депозитних рахунках: 

У тисячах українських гривень 31 грудня 2018 р. 

Не прострочені і не знецінені   

- рейтинг uaA та вище 24844 

- рейтинг uaA-   

Всього депозитів в банках  24 844 

 

Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу 

банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми прийнятних 

активів з метою дотримання нормативу достатності активів. Рейтинг банківських установ, в яких 

розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за національною 

рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України. 

Станом на 31 грудня 2018 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів 

дорівнює їх номінальній вартості. 

Вплив змін валютних курсів 

Функціональною валютою Товариства та валютою подання звітності є гривня. 

При первісному визнанні операції в іноземній валюті перераховуються у функціональну із 

застосуванням поточного обмінного курсу НБУ. Залишки грошових коштів і зобов’язань на кінець 

року, виражені в іноземній валюті, перераховуються у функціональну валюту за курсом НБУ на 

кінець звітного періоду. 

В фінансовій звітності від’ємне значення курсових різниць від перерахунку іноземної 

валюти відображено достовірно в сумі 448 тис. грн.)тис 

Частка перестраховика у страхових резервах  
Перестрахування здійснюється у відповідності з законодавчими вимогами, в т.ч. прийняття 

страхових ризиків у перестрахування проводиться лише з тих видів добровільного і обов’язкового 

страхування, на здійснення яких є ліцензія.  

Станом на 31.12.2018 року частка перестраховиків у страхових резервах визначена в сумі 

6562 тис. грн. 

 

Облік зобов'язань та забезпечень 
Структура поточних зобов‘язань 

Інформація про зобов’язання і забезпечення, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  

всіх суттєвих аспектах, в цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 

(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Визнання, достовірність оцінки, 

а також аналітичний та синтетичний облік зобов‘язань в цілому відповідають вимогам МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Кредиторська заборгованість за зобов’язаннями, щодо яких минув строк позовної давності, в 

обліку Товариства відсутня. Кредиторська заборгованість відображена за первісною вартістю, яка 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг, відсотки не нараховуються, строк 

погашення заборгованості в розмірі 902 тис. грн. менше року, в тому числі: 

за товари, роботи, послуги  -  44 тис. грн.; 

за  розрахунки з бюджетом - 323 тис. грн.,  в т.ч. з податку на прибуток 323 тис. грн.; 

за страховою діяльністю  - 277 тис. грн.; 

інші поточні зобов’язання складають - 258 тис. грн. із строком погашення до 3-х місяців. 

Забезпечення наступних витрат і платежів 
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Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та звітності Товариства забезпечення наступних 

витрат і платежів представлені страховими резервами в сумі 12 776 тис. грн. 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається страховиком за 

кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих 

вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі в залежності від сум фактично заявлених або 

очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) в результаті настання страхового випадку. Величина 

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

виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування. 

Відповідно до умов укладених договорів перестрахування страхова компанія на підставі 

відомих вимог страхувальників, залежно від сум фактично заявлених або очікуваних 

страхувальниками збитків (шкоди) в результаті настання  страхового випадку, визначає величину  

частки перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків. 

Станом на 31.12.2018 р. за даними обліку та звітності Товариства такі величини відсутні в 

зв’язку з відсутністю відомих вимог страхувальників. 

Забезпечення для відшкодування наступних (майбутніх) операційних витрат на виплату 

відпусток працівникам Товариством в 2018 році не створювалось. 

  

Розкриття інформації про доходи та витрати. (Звіт про сукупні доходи) 
Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та оцінки доходу, 

правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства. 

На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від страхової 

діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм страхових контрактів у межах сфери 

застосування МСФЗ 4 «Страхові контракти» та введених для використання з 01 січня 2018 року 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» щодо іншої діяльності. 

 Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів  за страховими 

контрактами і витрат за відповідними договорами перестрахування  є відповідність отриманих 

(визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких 

доходів. 

Показники визнання доходів за 2018 рік наступні:                       Таблиця 11   

                   Показники 2018 року 

Чисті зароблені страхові премії 20 746 

Інші операційні доходи 1380 

Інші фінансові доходи (проценти банків по залишкам на розрахункових 

рахунках та проценти по депозитним вкладам) 
718 

Разом: 22 844 

 

Оренда 

Товариство отримує інший операційний дохід в формі орендних платежів згідно договору 

оренди, в яких не передає всі ризики і користь від володіння активом. Така оренда класифікується як 

операційна оренда. 

 

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. Витрата признається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати 

не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають 

або перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі. Облік витрат ведеться згідно вимог 

МСБО 36 «Зменшення корисності активів».  

Показники визнання  витрат за 2018 рік наступні:        

                Таблиця 12   

                   Показники 2018 рік 

Собівартість реалізованих страхових послуг 386 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 189 

Адміністративні витрати 6386 

Витрати на збут 7857 

Інші операційні витрати   1504 
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Інші витрати 320 

Разом: 16 642 

Витрати на заробітну плату, внески до державного пенсійного фонду України, щорічні 

відпускні, забезпечення у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю нараховуються в тому році, в 

якому відповідні послуги надаються працівниками Товариства.  

Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Тимчасових різниць, пов'язаних з 

інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані підприємства, а також із частками в спільних 

підприємствах, немає. Товариство не зазнавало податкових збитків у  попередніх роках. 

Перенесених з Декларації з податку на прибуток податкових збитків чи невикористаних пільг, які б 

зменшили відстрочені податки у 2018 році, не було. Поточних та/або відстрочених податків, 

пов'язаних із статтями, що відображаються безпосередньо за дебетом або кредитом власного 

капіталу, немає. 

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

розрахованого за правилами податкового законодавства України. Податок на прибуток за 2018 рік 

складає 2142 тис. грн., в тому числі від діяльності з видів страхування інших, ніж страхування 

життя 1230 тис. грн. 

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2018 рік Товариством отримано 

чистий прибуток у розмірі 4060 тис. грн. 

 

Інформація до Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) 
Звіт про рух грошових коштів складено за прямим методом, який розкриває інформацію про 

основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових витрат грошових коштів, 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. 

У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквівалентів включають отримані 

страхові платежі, відсотки за розміщення депозитів, агентську винагороду від юридичної особи.  

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 Товариства та їх еквівалентів на 31.12.2018 року на рахунках у 

банках складає 29 604 тис. грн.   

 

Інформація до Звіту про власний капітал (зміни у власному капіталі) 
Протягом 2018 року відбулись наступні зміни у власному капіталі, що призвели до 

збільшення власного капіталу:  

- нерозподілений прибуток збільшено на 4060 тис. грн. та на кінець року визначається в 

сумі 22 314 тис. грн.; 

- інші резерви (в тому числі резерв катастроф) збільшені на 624 тис. грн., визначені в 

сумі 4 472 тис. грн.  

Розкриття інформації про зв'язані сторони 
Стосовно розкриття інформації про зв’язані сторони відповідно до вимог МСБО 24  

Товариство не розкриває в повній мірі у фінансовій звітності за 2018 рік таку інформацію. 

Для привернення уваги до можливого впливу на фінансовий стан Товариства, спричиненого 

існуванням зв’язаних сторін, ми наводемо наступну інформацію - до зв'язаних сторін Товариства 

або операцій зі зв'язаними сторонами в 2018 році належали:  

 члени провідного управлінського персоналу Товариства – Голова та члени правління, 

члени наглядової ради;; 171,8+282,4 +206,2=660 

 акціонери, що контролюють Товариство, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий відсоток голосів у Товаристві - юридична особа з участю 25 % (резидент); фізична особа з  

участю 60 % (резидент); 
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 суб'єкти господарювання є асоційованими підприємствами – 4 особи за участю 

більше 20 % (резиденти). 

Аудитори на дату надання аудиторського звіту отримали від Голови правління письмові 

запевнення щодо повного розкриття операцій з зв’язаними особами, які суттєво впливають на 

фінансову звітність за 2018 рік та щодо твердження про відсутність нерозкритих додаткових угод з 

зв’язаними сторонами. 

Класифікація сум дебіторської та кредиторської заборгованості зв’язаних сторін за різними 

категоріями наводимо в таблиці № 13.                                   

          Таблиця 13   

   

2018 рік 

На 

31.12.2018 

року 

Операції зі зв'язаними сторонами 

Вид 

заборгованості 

Операції з 

пов'язаними 

сторонами, 

тис. грн. 

Всього,  

тис. грн. 

Заборговані

сть,          

тис. грн. 

1 2 3 4 5 

Надання послуг зі страхування   Дебіторська 

(поточна) 
23 924 62781 2 178 

Винагорода, виплачена ключовому 
керівному персоналу (всього 3 одиниці) 
складається із заробітної плати  згідно 
штатного розпису, відрахувань на соціальне 
забезпечення та інші виплати 

Кредиторська 

(поточна) 
899 2709 0 

Придбання послуг щодо господарської 
діяльності Товариства Дебіторська 

(поточна) 
422 15643 0 

 

Аналіз показників фінансового стану ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«ВЕЛТА» 
        Таблиця 14            

 

Показники фінансового стану ПРАТ «ВЕЛТА» 

На 

31.12.17

року 

На 

31.12.

18рок

у 

Нормативн

і значення 

показників 

1. Коефіцієнт ліквідності: 

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 

 

 

 

 

24,9 

 

 

13,0 

 

 

 

 

63,28 

 

 

32,82 

 

 

 

>1 
 

 

>0 
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Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що Товариство стійке і незалежне.  

Фінансові показники Товариства перебувають на належному рівні, що свідчить про 

можливість Товариства негайно розрахуватися по вимогах кредиторів та по своїх поточних 

зобов’язаннях без загрози порушень структури капіталу. 

    

Інформація щодо вартості чистих активів Товариства 
Вартість чистих активів (нетто-активів) страховика, створеного у формі акціонерного 

товариства, на кінець фінансового року становить 47 883 тис. грн. та перевищує розмір 

зареєстрованого статутного капіталу страховика.  

Розрахунок вартості чистих активів ПРАТ «ВЕЛТА» наведено в таблиці № 14, в повній мірі 

відповідає вимогам законодавства, зокрема, статті 155 „ Статутний капітал акціонерного товариства 

”  Цивільного кодексу України. На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2018 р., 

відповідно до вимог провадження страхової діяльності, аудиторами розраховано вартість нетто – 

активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного 

капіталу, що передбачено статтею 30 Закону України «Про страхування». 

                             Таблиця 15   

Найменування показника За попередній період  

(тис. грн.) 

За звітний період  

(тис. грн.) 

Активи (строка 1300 Балансу), усього  57757 61804 

Нематеріальні активи (рядок 1000) 

Балансу 

243 243 

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1800), 

усього  

14315 13678 

Статутний капітал 20350 20350 

Скоригований статутний капітал 20350 20350 

Розрахункова вартість чистих активів 

на 31.12.2018 року: загальна сума активів 

/рядок балансу 1300/ - сума нематеріальних 
активів /рядок балансу 1000/ - загальна сума 

зобов’язань /сума рядків балансу 1595,1695, 

1800) 

43199 47883 

Величина перевищення чистих активів 

(нетто-активів) над розміром 

статутного капіталу 

22849 27533 

 

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 

 

 
>0,5 

3. Коефіцієнт співвідношення залучених і власних коштів: 
Показує вартість залучених підприємством коштів в розрахунку на 

гривню власних коштів 
К3 = II розділ + III розділ пасиву балансу 

І розділ пасиву балансу 

 

 

0,33 

 

 

0,28 

 

 

0,5-1 

4. Коефіцієнт маневреності: 
Характеризує міру мобільності власних коштів підприємства 

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

 

 

0,91 

 

 

0,90 

 
до збільшення 

5. Коефіцієнт фінансової стійкості: 
Показує, яка частка поточних зобов'язань може бути погашена за 

рахунок Власного капіталу підприємства 

К5 = І розділ пассиву/III  розділ пасиву 

 

 

20,2 

 

 

53,4 

 

 
>1 

 

6. Коефіцієнт фінансової незалежності: 
Показує питому вагу власних коштів в загальній сумі заборгованості 

підприємства 

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

 

3,0 

 

3,5 

 
до збільшення 



30 

 

 

Судові розгляди та рішення 
Впродовж 2018 року у Товариства не було судових розглядів.  

Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій 

регуляторних органів відсутня. 

 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть 

вплинути на фінансово-господарський стан товариства 

Дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до 

значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року не відбувались, а саме: 

 прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків 

статутного капіталу; 

 прийняття рішення про викуп власних акцій; 

 факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі; 

 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, 

прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів або прийняття 

рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість; 

 зміну складу посадових осіб емітента; 

 зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій; 

 рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв; 

 рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу; 

 порушення провадження у справі про відшкодування емітенту збитків, завданих посадовою 

особою такого емітента; 

 про заміну поручителя (страховика, гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 

цінних паперів; 

 прийняття рішення про виплату дивідендів; 

 порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію; 

 рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента; 

 зміна типу акціонерного товариства. 

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення 

у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства 
 Ми проаналізували інформацію щодо наявності подій після дати балансу, які не знайшли 

відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 

Товариства. Фактів таких подій не встановлено.  

 В той же час, зауважуємо, що 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.  

 

Інші елементи 
 

Основні відомості про аудиторську фірму: 

Повне найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів: 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт» 

Скорочене найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів: 
ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» 

Код за ЄДРПОУ: 32852960 
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