
                                                Додаток 38 
        до Положення про розкриття інформації емітентами 
        цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) 

      
     Титульний аркуш 
 
 
              29.04.2020 
             (дата реєстрації емітентом  
                  електронного документа) 
 
               № 29/04-1 
                  вихідний реєстраційний 
                  номер електронного документа) 
 
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 
2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення) 
В.о. голови 
правлiння       Балакiна Ганна Анатолiївна 
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

  
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2019 рік  

I. Загальні відомості 
1. Повне найменування 
емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

2. Організаційно-правова 
форма емітента 

Приватне акцiонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи. 

21559409 

4. Місцезнаходження 
емітента 

01015 м. Київ Печерський р-н вул.Московська, 46/2 

5. Міжміський код, телефон 
та факс емітента 

(044) 254-48-50 (044) 254-40-05 

6. Адреса електронної 
пошти 

office@velta.kiev.ua 

7. Дата та рішення 
наглядової ради емітента, 
яким затверджено річну 
інформацію, або дата та 
рішення загальних зборів 
акціонерів, яким 
затверджено річну 
інформацію емітента (за 
наявності) 

Рішення загальних зборів акціонерів 
Рiшення рiчних загальних зборiв, протокол № 2 від 27.04.2020 

8. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює діяльність з 
оприлюднення 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00001/APA 



регульованої інформації від 
імені учасника фондового 
ринку (у разі здійснення 
оприлюднення). 

9. Найменування, 
ідентифікаційний код 
юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи 
та номер свідоцтва про 
включення до Реєстру осіб, 
уповноважених надавати 
інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, 
яка здійснює подання 
звітності та/або 
адміністративних даних до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, 
якщо емітент не подає 
Інформацію до 
Національної комісії з 
цінних паперів та 
фондового ринку 
безпосередньо). 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку 
України" 
21676262 
Україна 
DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

http://www.velta.kiev.ua/finansova-zvitnist.html  29.04.2020 Річну інформацію 
розміщено на власному 
веб-сайті учасника 
фондового ринку 

  
(URL-адреса сторінки)   (дата) 

 



Зміст    

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента. X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X 

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.  

5. Інформація про рейтингове агентство.  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента.  

7. Судові справи емітента.  

8. Штрафні санкції щодо емітента.  

9. Опис бізнесу. X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або 
учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв): X 

1) інформація про органи управління; X 

2) інформація про посадових осіб емітента; X 

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X 

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X 

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим 
особам емітента в разі їх звільнення;  

3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X 

2) інформація про розвиток емітента; X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 
паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і 
доходів або витрат емітента: 

X 

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються 
операції хеджування; 

X 

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності 
та/або ризику грошових потоків; X 

4) звіт про корпоративне управління: X 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 
кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X 

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені 
законодавством вимоги; X 

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X 

інформація про наглядову раду; X 

інформація про виконавчий орган; X 

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X 

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X 

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на 
загальних зборах емітента; X 



порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X 

повноваження посадових осіб емітента. X 

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, 
кількості, типу та/або класу належних їм акцій. X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає 
більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за 
якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 
голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, 
меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій. 

 

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а 
також прав та обов'язків акціонерів (учасників). X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність 
публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру: 

X 

1) інформація про випуски акцій емітента; X 

2) інформація про облігації емітента;  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  

4) інформація про похідні цінні папери емітента;  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва). 

 

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) 
такого емітента.  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка 
розміру статутного капіталу такого емітента.  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі 
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження 
таких цінних паперів. 

 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права 
голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано іншій особі. 

X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами.  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X 

3) інформація про зобов'язання емітента; X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів.  

26. Інформація про вчинення значних правочинів.  

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 
заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість.  



29. Річна фінансова звітність. X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою). X 

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).  

32. Твердження щодо річної інформації. X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) 
такого емітента, яка наявна в емітента.  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність 
осіб, які здійснюють контроль над емітентом.  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 
протягом звітного періоду. X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  

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

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 
іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
активів та інших активів на кінець звітного періоду;  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 
які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року.  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які 
включено до складу іпотечного покриття. 

 

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  

41. Основні відомості про ФОН.  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  

45. Правила ФОН.  

46. Примітки. X 
 
Примітки : Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах" включена до складу рiчної iнформацiї 
на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про рейтингове агентство" не включена до складу рiчної iнформацiї емiтента, 
оскiльки товариство не користувалось послугами жодного з рейтингових агенств протягом звiтного року. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента" не 
включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не має фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних 
пiдроздiлiв. 
Cкладова змiсту "Судовi справи емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - за звiтний перiод емiтент не 
мав судових справ, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Штрафнi санкцiї щодо емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї  - за звiтний перiод 
емiтент не мав штрафних санкцiй. 



Cкладова змiсту "Опис бiзнесу" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння емiтента, його посадових осiб, засновникiв та/або учасникiв 
емiтента та вiдсоток їх акцiй (часток, паїв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про органи управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" включена до складу 
рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 
особам емiтента в разi їх звiльнення" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу 
II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента, вiдсоток акцiй (часток, паїв)" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт керiвництва (звiт про управлiння)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розвиток емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 
емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Завдання та полiтика емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика 
щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї 
хеджування" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi 
та/або ризику грошових потокiв" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Звiт про корпоративне управлiння" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс 
корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi 
законодавством вимоги" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення 
про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наглядову раду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 
4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виконавчий орган" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента" 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 
загальних зборах емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 



Cкладова змiсту "Повноваження посадових осiб емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про власникiв пакетiв 5 i бiльше вiдсоткiв акцiй iз зазначенням вiдсотка, кiлькостi, 
типу та/або класу належних їм акцiй" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 
бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй." не включена до складу рiчної iнформацiї 
оскiльки емiтен протягом звiтного перiоду вiдповiдну iнформацiю не отримував. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 
якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими 
акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому 
значенню пакета акцiй" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також 
прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв)" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про цiннi папери емiтента (вид, форма випуску, тип, кiлькiсть), наявнiсть публiчної 
пропозицiї та/або допуску до торгiв на фондовiй бiржi в частинi включення до бiржового реєстру" включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iiнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi 
пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не 
випускав облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв окрiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки 
емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не придбавав власнi цiннi папери. 
Cкладова змiсту "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)" не 
включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 
емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки емiтент не випускав iнших цiнних паперiв крiм акцiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка 
розмiру статутного капiталу такого емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї - у працiвникiв емiтента 
немає у власностi акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу . 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 
необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних 
паперiв" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки у емiтента вiдсутнi будьякi обмеження щодо обiгу 
цiнних паперiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу 
за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких 
прав передано iншiй особi" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" не включена до 
складу рiчної iнформацiї емiтента оскiльки емiтент не виплачував дивiденди або iншi доходи за цiнними паперами, 
протягом звiтного перiоду. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про основнi засоби емiтента (за залишковою вартiстю)" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання емiтента" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї;" не включена до 
складу рiчної iнформацiї, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 
добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 
економiчної дiяльностi. 



Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не включена до складу рiчної iнформацiї, 
оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" включена до складу рiчної 
iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не включена до 
складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та 
обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 
5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 
роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про аудиторський звiт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 
фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою)" включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не включена до складу рiчної iнформацiї на 
пiдставi пункту 5 глави 4 роздiлу II "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Твердження щодо рiчної iнформацiї" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 
глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 
такого емiтента, яка наявна в емiтента" не включена до складу рiчної iнформацiї, оскiльки така iнформацiя у 
емiтента вiдсутня. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi 
здiйснюють контроль над емiтентом" не включена до складу рiчної iнформацiї оскiльки така iнформацiя вiдсутня у 
емiтента. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 
протягом звiтного перiоду" включена до складу рiчної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 4 роздiлу III 
"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття" не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 
iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi 
iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту " Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду 
емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi 
складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 
складу iпотечного покриття" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав 
зареєстрованих випускiв iпотечних облiгацiй. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв " не включена до складу рiчної iнформацiї - на 
кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв iпотечних  сертифiкатiв. 
Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного 
перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН " не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН " не включена до складу рiчної 
iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 



Cкладова змiсту "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець 
звiтного перiоду емiтент не мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
Cкладова змiсту "Правила ФОН" не включена до складу рiчної iнформацiї - на кiнець звiтного перiоду емiтент не 
мав зареєстрованих випускiв сертифiкатiв ФОН. 
 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування  Приватне акціонерне товариство "Велта" 

2. Скорочене найменування (за наявності).  ПрАТ "Велта" 

3. Дата проведення державної реєстрації  01.12.1993 

4. Територія (область)  м. Київ 

5. Статутний капітал (грн.)  20350000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 
державі 0.000 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, 
що передано до статутного капіталу державного 
(національного) акціонерного товариства та/або 
холдингової компанії 

0.000 

8. Середня кількість працівників (осіб) 28 

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

65.12  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

      

      

  
10. Банки, що обслуговують емітента 
1)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у 
національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2)  МФО банку  380805 

3)  IBAN  UA023808050000000000265041842 

4)  Найменування банку (філії, відділення банку), який 
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній 
валюті 

 АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

5)  МФО банку  380805 

6)  IBAN  UA763808050000000000265071841 

 



12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах : 
 
 
1) найменування Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" 
2) організаційно-правова 
форма 

Повне товариство 
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

24576213 

4) місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, будинок 40/10, кiмната 18 
5) опис Частка в статутному капiталi Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-

Сервiс" складає 14,08 тис. грн., що становить 80 вiдсоткiв статутного 
капiталу товариства. Придбана для поповнення активiв Товариства. 

 
 
1) найменування Закрите акцiонерне товариство "Українська енергосервiсна компанiя" 
2) організаційно-правова 
форма 

Закрите акцiонерне товариство 
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

31663187 

4) місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Рогнiдинська, будинок 4 
5) опис Частка в статутному капiталi Закритого акцiонерного товариства 

"Українська енергосервiсна компанiя" складає 1175,68 тис. грн., що 
становить 9 вiдсоткiв статутного капiталу товариства. Придбана.для 
поповнення активiв Товариства. 

 
 
1) найменування Закрите акцiонерне товариство "Спецiалiзована акцiонерна страхова 

компанiя."Спецексiмстрах" 
2) організаційно-правова 
форма 

Закрите акцiонерне товариство 
3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

30370450 

4) місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Кропивницького, будинок 3 
5) опис Частка в статутному капiталi Закритого акцiонерного товариства 

"Спецiалiзована акцiонерна страхова компанiя."Спецексiмстрах" складає 
90,0 тис. грн., що становить 1,22 вiдсотки статутного капiталу товариства. 
Придбана.для поповнення активiв Товариства. 

 
 
1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний 

агровиробничий комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД" 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

30033386 

4) місцезнаходження 41400, Сумська область, мiсто Глухiв, площа Рудченка, будинок 1 
5) опис Частка в статутному капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

мiжрегiональний агровиробничий комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся 
ЛТД" складає 794,4 тис. грн., що становить 49,775 вiдсоткiв статутного 
капiталу товариства. Придбана.для поповнення активiв Товариства. 

 
 
1) найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г." 
2) організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи 

31924342 

4) місцезнаходження 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 36-А 
5) опис У звiтному перiодi для поповнення активiв Товариства згiдно рiшення 

наглядової ради Товариства за номiнальною вартiстю була додатково 
придбана частина викупленої Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"П.М.С.Г." частки у власному статутному капiталi в розмiрi 1051,76 тис. 
грн., що становить 20,43 вiдсотки статутного капiталу товариства. 
Загальний розмiр частки в статутному капiталi Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г." склав 2488,26 тис. грн., що становить 48,34 
вiдсотки статутного капiталу товариства.  
 

 



 
 



18. Опис бізнесу 

 
 Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 
 
Змін в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом не 
було; 
 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 
операційним потребам емітента 
 
Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 28 осіб. 
Фонд оплати праці за звітний період склав 2339,8 тис. грн. 
Кадрова програма емітента Кадрова програма емітента спрямована на забезпечення 
кваліфікованими працівниками, підвищення їх професійного рівня відповідно до 
сучасних умов господарювання. Набір нових кадрів здійснюється Товариством 
самотійно. Навчання та тренінги персоналу проводяться менеджментом Товариства та 
центрами підготовки сертифікованих спеціалістів.  
 
 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 
участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 
 
Емітент належить до об' єднання: " Ядерний страховий пул" 
Опис діяльності: Об' єднання " Ядерний страховий пул" - це об' єднання страховиків-
резидентів України, які в установленому порядку отримали ліцензію на проведення 
обов' язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду. Пул є 
юридичною особою, яка створена та діє відповідно до установчого договору та 
Статуту. Пул створено з метою:   
- забезпечення фінансової стійкості обов' язкового страхування цивільної 
відповідальності за ядерними ризиками; 
- подолання недостатньої фінансової ємності; 
- реалізації можливості участі у великих ризиках; 
- забезпечення страхових виплат клієнтам за великими ризиками. 
 
Функції та термін участі: Емітент як член Об' єднання " Ядерний страховий пул" разом 
з i ншими членами об' єднання бере участь у спi встрахуваннi та перестрахуваннi 
ядерних ризикi в на принципах солi дарної вi дповi дальностi в межах встановленої 
квоти. 
Емітент є членом Об' єднання " Ядерний страховий пул" з 19.11.2003 року. Членство в 
Пулі є безстроковим.  
 
 

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 
діяльності 
 
Емітент не проводить спільної діяльності з іншими організаціями, підприємствами, 
установами. 
 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 
періоду, умови та результати цих пропозицій 
 
Будь- які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб за звітний період не 
поступали. 
 



Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 
 
Облікова політика емітента визначена наказом про облікову політику № 21 від 
29.12.2014 р. згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку та звітності. 
Основні засоби 
До основних засобів емітента відносяться предмети, строк корисного використання 
яких перевищує один рік і вартість яких за одиницю або в комплектації становить 
суму згідно чинного законодавства. 
Придбані основні засоби та інші необоротні активи  оцінюються за первісною 
вартістю, яка визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів, 
сплачених ( витрачених) на їх придбання. Зміна первісної вартості допускається лише 
у випадках поліпшення - добудови, дообладнання, реконструкції з відображенням 
витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій, часткової ліквідації 
об' єкта або його переоцінки. 
Вартість робіт, здійснених для підтримання об' єкту в придатному для використання 
стані та одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його використання, 
та витрати з ремонту та  технічного обслуговування, не впливають на балансову 
вартість об' єкту та відносяться на витрати, коли вони понесені.          
Припиняється визнання балансової вартості об' єкта основних засобів після вибуття 
або коли не очікується майбутніх економічних вигід від його використання.  
Нарахування амортизації здійснюється Товариством по кожному об' єкту основних 
засобів прямолінійним методом протягом строку корисного використання об' єкта. 
Запаси   
Запасами емітент визнає ті активи, які існують у формі основних чи допоміжних 
матеріалів для споживання при наданні послуг.  
Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни 
продажу. 
При списанні запасів емітент застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або 
передачі у виробництво з надання страхових послуг за методом F ІFО. 
Фінансові інвестиції 
Фінансові інвестиції класифікуються: 
- цінні папери до погашення, що оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 
і збиток; 
- цінні папери наявні для продажу( при намірі володіння протягом невизначеного 
періоду, які можуть бути реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті 
зміни ставки відсотка, валютного курсу або цін на ринку цінних паперів); 
- інші фінансові інвестиції; 
Фінансові інвестиції емітент оцінює за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку. 
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за 
біржовим курсом організатора торгівлі. 
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих 
фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент 
закриття торгів на звітну дату.  
При оцінці справедливої вартості застосовуються методи оцінки вартості, які 
відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу 
вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи 
використання закритих вхідних даних. 
 
 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму 
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 



декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або 
більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; 
 
Емітент надає послуги зі страхування та перестрахування за видами страхування 
іншими, ніж страхування життя. Обсяги виробництва або валові страхові премії за 
2019 рік склали 35010,3 тис. грн. ( з них 96% за добровільними видами страхування 
та 4% за обов' язковими). 
Загальна сума експорту або валові страхові премії від нерезидентів склали 15840,0 
тис. грн. (45,2%). 
Перспективними для емітента в 2019 році залишались обов' язкові види страхування 
або добровільні види страхування з обов' язковою компонентою, яка опосередкована 
іншими, ніж Закон України " Про страхування", нормативними актами. 
Сезонні зміни не впливають на надання страхових послуг емітента. 
Основними клієнтами емітента є юридичні особи (99,9%). Місцем укладання договорів 
страхування є місто Київ.  
Основними ризиками в діяльності емітента є ринкові, але, окрім ринкових факторів, 
на страхову діяльність емітента серйозно впливають зміни в цифровому середовищі та 
дії регулятора. Для мінімізації ризиків емітент щорічно переглядає реєстр ризиків, 
який складений відповідно до стратегії управління ризиками. Всі ризики емітента 
знаходяться під пильною увагою Правління: здійснюються контрольні процедури, 
регламентовані діючими у емітента внутрішніми нормативними документами, і 
приймаються заходи, спрямовані на поліпшення бізнес- процесів, що дозволяє 
відстежувати тренди ризиків, а не тільки відпрацьовувати вже реалізовані втрати. 
Канали збуту емітента включають штатних працівників та страхових агентів. 
Джерелом сировини страхових послуг емітента є інтелектуальні здібності 
працівників, вартість сировини зростає пропорційно до зростання розміру 
мінімальної заробітної плати. Плинність кадрів в емітента відсутня. 
За даними Нацкомфінпослуг загальна кількість страхових компаній на страховому 
ринку станом на 30.09.2019 р. становила 234, що на 47 компаній менше у порівнянні 
зі станом на початок року. Тенденція зникнення гравців з ринку продовжується, не 
останню роль в цьому відіграє посилення вимог регулятора до платоспроможності, 
ліквідності і якості активів страхових компаній. З позитивних змін в 2019 році - 
кількість проданих електронних полісів ОСЦПВ зросла у 7,6 разів у порівнянні з 
2018, коли регулятор тільки дозволив укладати електронні договори ОСЦПВ. Зараз 
також можна придбати електронні полісі і для подорожуючих за кордон, і 
добровільного страхування цивільної відповідальності. На черзі інші види 
особистого страхування. Звичка купувати он- лайн буде підсилюватися, та кількість 
клієнтів буде зростати. Емітент дослідив можливість запуску електронної послуги 
для страхування майна, але наявність бюджетних установ та державних підприємств 
серед клієнтів, які обслуговують рахунки у Державному казначействі, яке є 
негнучкою установою у порівнянні із комерційними банками, унеможливлює бажання 
відійти від паперового документообігу на користь продажів он- лайн. 
Послуги емітента в звітному році залишались конкурентоспроможними завдяки гнучким 
страховим тарифам та оперативності обслуговування. 
Стратегічно значущими для свого розвитку емітент вважає страхування орендованого 
комунального та державного майна, страхування відповідальності перед третіми 
особами, страхування ядерних ризиків. 
Якщо основним джерелом сировини страхових послуг емітента розглядати 
інтелектуальні здібності працівників, то кількість працівників емітента на початок 
звітного року складала 27 осіб, а на кінець звітного року склала 28 осіб. 
Емітент здійснює свою діяльність на території України за виключенням реалізації 
договорів добровільного страхування відповідальності перед третіми особами під час 
подорожі за кордоном, дія яких розповсюджується на території інших країн. 
Емітентом у звітному році основна сума доходів отримана на території України. 
 
 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 
вартість і спосіб фінансування 
 
За останні п' ять років емітент здійснив такі основні придбання активів: 
- транспортного засобу ( легковий автомобіль) для виробничих потреб; 
- корпоративних прав у статутному капіталі товариств з обмеженою 
відповідальністю ( фінансові інвестиції); 
- інвестиційних сертифікатів. 
За аналогічний період було здійснено відчуження: 
- транспортного засобу ( легковий автомобіль), який зазнав суттєвого зносу; 



- корпоративних прав у статутному капіталі товариства з обмеженою 
відповідальністю ( фінансова інвестиція). 
Емітент не планує значних інвестицій. 
 
 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 
правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання 
обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, 
необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів 
підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних 
засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, 
опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване 
зростання виробничих потужностей після її завершення 
 
Основні засоби емітента обліковуються за об' єктами. Об' єкти основних засобів 
класифікуються за окремими групами. 
Основні засоби обліковуються за такими групами: 
- машини та обладнання( включаючи офісне обладнання), строк корисного використання 
- 5 років, первісна вартість - 137 тис. грн., знос - 80 тис грн.; 
- транспортні засоби, строк корисного використання - 10  років, первісна вартість 
- 926  тис. грн., знос - 537 тис. грн. 
Емітент орендує нежитлове приміщення за адресою місцезнаходження для розміщення 
офісу ( оперативна оренда).  
Основні засоби емітента використовуються на 100 %. Всі основні засоби 
використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості власних 
основних засобів не було. Обмежень на використання майна емітента немає.  
Екологічні питання не впливають на використання активів емітента. 
Емітент не планує розширення/ удосконалення основних засобів.  
 
 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 
економічних обмежень 
 
Істотних проблем, які впливають на діяльність емітента не було. 
 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 
фахівців емітента 
 
Обрана політика щодо фінансування діяльності товариства формується за рахунок 
використання коштів, отриманих від здійснення фінансово- господарської діяльності. 
 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 
 
Укладених, але ще не виконаних договорів ( контрактів) не було. 
 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 
 
Емітент не планує розширення виробництва наступного року. 
 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 
дослідження та розробку за звітний рік 
 
В звітному році не проводилося та не планується в наступному. 
 

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та 
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 
довільній формі 
 



Іншої інформації, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану 
та результатів діяльності - немає. 
 
 



IV. Інформація про органи управління 

Орган управління Структура Персональний склад 

Виконавчий орган Голова та Члени Правління 
Голова правлiння Мельник Микола Павлович 

Заступник голови правлiння Балакiна Ганна Анатолiївна 
Член правлiння, головний бухгалтер Хiлiнська Iрина Леонардiвна 

 

Наглядова рада Голова та Член Наглядової ради 
Голова наглядової ради Латишева Валентина Дмитрiвна 

Член Наглядової ради Ковальчук Дмитро Володимирович 
 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
 
 
1) Посада Голова правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Мельник Микола Павлович 

3) Рік народження 1959 
4) Освіта вища економiчна 
5) Стаж роботи (років) 41 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Закрите акцiонерне товариство "Велта" 
21559409 
заступник голови правлiння. 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

20.06.1997 безстроково 

8) Опис    Голова правлiння Товариства: 1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, несе 
вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань; 2) органiзує виконання рiшень 
загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради Товариства; 3) затверджує поточнi плани дiяльностi та 
розвитку Товариства; 4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє Товариство у вiдносинах з 
органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх 
форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 5) вчиняє вiд iменi Товариства 
правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди, контракти) з урахуванням 
обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi законодавством та статутом Товариства; 6) з урахуванням 
обмежень, встановлених законом та статутом, виступає розпорядником коштiв та майна Товариства; 7) 
видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 8) вiдкриває поточнi та iншi 
рахунки в банках для зберiгання коштiв та здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових 
операцiй Товариства, користується правом першого пiдпису фiнансових документiв; 9) затверджує договiрнi 
цiни та тарифи на послуги, що надаються Товариством; 10) затверджує правила страхування, правила 
внутрiшнього трудового розпорядку, iншi внутрiшнi документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi 
органiв управлiння Товариства); 11) здiйснює прийняття та звiльнення працiвникiв Товариства, 
встановлює розподiл обов'язкiв, застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення; 12) затверджує 
штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв 
Товариства, його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 13) видає накази i дає розпорядження, 
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; 14) укладає вiд iменi акцiонерiв Товариства 
колективний договiр; 15) вирiшує iншi питання дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та 
статутом Товариства, якi не входять до компетенцiї iнших органiв Товариства. Змiни посадової особи у 
звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. Згоди на 
розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж роботи - 42 роки. Перелiк попереднiх посад за 
останнi п'ять рокiв - з 20.06.1997 р. по 05.03.2020 р. обiймала посаду голови правлiння Товариства. Посади, 
якi обiймала посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Директор, Приватне пiдприємство "Лєкс-
фармацiя", 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 4-Б, кв. 19. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в 
натуральній формі:згідно штатного розкладу. 
 
1) Посада Заступник голови правлiння 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Балакiна Ганна Анатолiївна 
3) Рік народження 1974 
4) Освіта вища економiчна 
5) Стаж роботи (років) 29 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Приватне акцiонерне товариство "Велта" 
21559409 
начальник вiддiлу страхування особистого, майнового та 
вiдповiдальностi. 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

01.11.2011 безстроково 

8) Опис    До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 
ради, а саме як член правлiння приймає участь у: 1) формуваннi поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання; 2) органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiї документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими 
юридичними та фiзичними особами; 3) розробцi перспективних планiв страхування та перестрахування; 4) 
розробцi та затвердженнi органiзацiйної структури Товариства; 5) розробцi напрямкiв питань пiдбору, 
розстановки та перепiдготовки кадрiв; 6) розглядi та затвердженнi звiтiв та балансiв Товариства (крiм 
рiчних); 7) розглядi матерiалiв ревiзiй та перевiрок дiяльностi Товариства; 8) заслуховуваннi звiтiв 
посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняттi вiдповiдних рiшень; 9) розглядi 
iнвестицiйних проектiв Товариства; 10) розробцi та поданнi на розгляд трудового колективу Товариства 
проекту колективного договору, забезпеченнi виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору; 11) наданнi згоди на списання майна Товариства; 12) вирiшеннi iнших 



питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства за винятком тих, що входять до 
компетенцiї iнших органiв Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 
Загальний стаж  роботи - 29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: : з 01.11.2011 р. по даний 
час обіймає посаду заступника голови правління Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не 
обiймає. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:згідно штатного розкладу. 
 
 
1) Посада Член правлiння, головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Хiлiнська Iрина Леонардiвна 
3) Рік народження 1962 
4) Освіта вища економiчна 
5) Стаж роботи (років) 35 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хедж" 
19344213 
заступник головного бухгалтера. 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

02.08.2004 безстроково 

8) Опис    До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною 
дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової 
ради, а саме як член правлiння приймає участь у: 1) формуваннi поточних планiв дiяльностi Товариства, 
включаючи фiнансовi та виробничi питання; 2) органiзацiї ведення бухгалтерського облiку та звiтностi 
Товариства, органiзацiї документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими 
юридичними та фiзичними особами; 3) розробцi перспективних планiв страхування та перестрахування; 4) 
розробцi та затвердженнi органiзацiйної структури Товариства; 5) розробцi напрямкiв питань пiдбору, 
розстановки та перепiдготовки кадрiв; 6) розглядi та затвердженнi звiтiв та балансiв Товариства (крiм 
рiчних); 7) розглядi матерiалiв ревiзiй та перевiрок дiяльностi Товариства; 8) заслуховуваннi звiтiв 
посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняттi вiдповiдних рiшень; 9) розглядi 
iнвестицiйних проектiв Товариства; 10) розробцi та поданнi на розгляд трудового колективу Товариства 
проекту колективного договору, забезпеченнi виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з 
умовами колективного договору; 11) наданнi згоди на списання майна Товариства; 12) вирiшеннi iнших 
питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства за винятком тих, що входять до 
компетенцiї iнших органiв Товариства. Як головний бухгалтер здiйснює: 1) органiзацiю та ведення 
бухгалтерського облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, контроль за економним 
використанням матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв i збереженням власностi Товариства; 2) 
органiзацiю та здiйснення облiку грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних засобiв, 
своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат 
виробництва та обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї послуг, результатiв фiнансово-господарської 
дiяльностi, а також фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль за законнiстю, своєчаснiстю 
та правильнiстю їх оформлення, розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками Товариства, правильне 
нарахування та перерахування платежiв до бюджетiв та фондiв, погашення в установленi строки 
заборгованостi банкам, вiдрахування коштiв у фонди та резерви; 3) забезпечення рацiональної органiзацiї 
облiку та звiтностi на Товариствi, розробку та виконання заходiв, направлених на дотримання державної 
дисциплiни та змiцнення господарських розрахункiв; 4) органiзацiю проведення економiчного аналiзу 
фiнансово-господарської дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з метою виявлення 
внутрiшньогосподарських резервiв, усунення втрат та невиробничих витрат; 5) контролює дотримання 
порядку оформлення первинних i бухгалтерських документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, 
витрачання фонду заробiтної плати, проведення iнвентаризацiї грошових коштiв, товарно-матерiальних 
цiнностей i основних фондiв; 6) здiйснює заходи щодо попередження недостач, незаконного витрачання 
грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; 
7) веде роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової та касової дисциплiни, кошторисiв 
адмiнiстративно-господарських та iнших витрат, законностi списання з бухгалтерського балансу недостач, 
дебiторської заборгованостi та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, оформлення i передачi 
їх в установленому порядку в архiв; 8) забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на пiдставi 
даних первинних документiв i бухгалтерських записiв, надання її в установленому порядку до вiдповiдних 
органiв; 9) проводить iдентифiкацiю та вивчення дiяльностi клiєнтiв, виявляє фiнансовi операцiї, якi 
пiдлягають фiнансовому монiторингу, та виконує iншi обов'язки, передбаченi законодавством та 
внутрiшнiми документами Товариства з питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, 
одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму. Змiни посадової особи як члена Правлiння у 
звiтному перiодi не було. Змiни головного бухгалтера у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду 
головного бухгалтера - 03.01.1994 р., термiн, на який обрано головного бухгалтера, - безстроково. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не 
надано. Загальний стаж  роботи - 35 років. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: з 03.01.1994 р. по 
даний час обiймає посаду головного бухгалтера. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших 
пiдприємствах - Внутрішній аудитор, Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "В.І П.", 01015, 
м. Київ, вул. Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офіс 201. Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в 
натуральній формі:згідно штатного розкладу. 
 
1) Посада Голова Наглядової ради 



2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Латишева Валентина Дмитрiвна 
3) Рік народження 1955 
4) Освіта середня-спецiальна 
5) Стаж роботи (років) 44 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Приватне акцiонерне товариство "Велта" 
21559409 
Голова наглядової ради. 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

03.04.2017 на 3 роки 

8) Опис    Рiчними загальними зборами Товариства 03.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на 
три роки головою Наглядової ради Латишеву Валентину Дмитрiвну у зв'язку з припиненням повноважень 
попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Пiдстава 
такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Велта", протокол № 1 вiд 03.04.2017 р. Латишева 
В.Д. є акцiонером ПрАТ "Велта". Володiє 60 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посаду голови Наглядової 
ради ПрАТ "Велта". 
1) Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, 
здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду. Приймає участь у 
прийняттi рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї наглядової ради, а саме: 1) затвердження в 
межах компетенцiї наглядової ради положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю 
Товариства, за винятком положень про загальнi збори, наглядову раду, правлiння та ревiзора Товариства; 
2) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових загальних зборiв, пiдготовка порядку 
денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до 
порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про 
продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 4) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 
передбачених законом; 5) обрання та припинення повноважень голови i членiв правлiння Товариства; 6) 
затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами правлiння, встановлення розмiру їх 
винагороди; 7) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена правлiння вiд здiйснення 
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння; 8) обрання 
реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством; 9) обрання аудитора Товариства 
та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 10) 
визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв 
виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного законом; 11) визначення дати складання 
перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на участь 
у загальних зборах; 12) вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших 
об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 13) вирiшення питань, передбачених законодавством, у 
разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства; 14) прийняття рiшення про вчинення 
значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, 
становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 
Товариства; 15) надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 500 000 
(п'ятсот тисяч) гривень (крім договорів страхування, перестрахування та банківського вкладу, які 
укладаються головою правління незалежно від їх суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, 
поручительств, застави, іпотеки, позики, кредиту; 16) визначення ймовiрностi визнання Товариства 
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок 
виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та 
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) 
прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому 
законом, пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка 
придбала контрольний пакет акцiй; 20) у випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про 
вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття 
рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської 
дiяльностi Товариства; 22) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї наглядової 
ради згiдно з законодавством, статутом, положенням про наглядову раду або переданi на вирiшення 
наглядовiй радi за рiшенням загальних зборiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних особа 
не надала. Загальний стаж роботи - 45 років. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: голова 
наглядової ради. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  
Володіє 60 % в статутному капіталі емітента. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:винагороду не отримувала. 
 
 
1) Посада Внутрiшнiй аудитор 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Ткачук Оксана Iванiвна 
3) Рік народження 1965 
4) Освіта вища економiчна 
5) Стаж роботи (років) 33 



6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В. i П." 
31088546 
Головний бухгалтер 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

03.12.2012 безстроково 

8) Опис    Повноваження та обов'язки: - Проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки адекватностi та 
ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, 
притаманного дiяльностi Товариства, а також оцiнювання його. - Забезпечення органiзацiї постiйного 
контролю за дотриманням працiвниками Товариства встановлених процедур проведення операцiй, функцiй 
та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками. - Розгляд фактiв порушень працiвниками 
Товариства чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг та 
внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства. - Iнформування виконавчого органу 
Товариства про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства, в тому 
числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг. - Розробка рекомендацiй щодо усунення виявлених 
порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснення контролю за їх виконанням. - 
Забезпечення схоронностi та повернення одержаних вiд структурних пiдроздiлiв Товариства документiв на 
всiх носiях. - Забезпечення повноти документування кожного факту перевiрки, оформлення письмових 
висновкiв, де мають бути вiдображенi усi питання, вивченi пiд час перевiрки, та рекомендацiї, наданi 
керiвництву Товариства. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 
33 роки. Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв, - головний бухгалтер. 
Посади на будь-яких iнших пiдприємствах - посада головний бухгалтер, найменування та мiсцезнаходження 
пiдприємства - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В. i П.", 01015, м. Київ, вул. 
Московська, буд. 46/2, секція 4, поверх 10, офiс 201.Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній 
формі:згідно штатного розкладу. 
 
1) Посада Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної 
особи 

Ковальчук Дмитро Володимирович 

3) Рік народження 1987 
4) Освіта Вища 
5) Стаж роботи (років) 9 
6) найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної особи 
та посада, яку займав 

Приватне акціонерне товариство "Велта" 
21559409 
Член наглядової ради 

7) дата набуття повноважень та термін, 
на який обрано (призначено) 

03.04.2017 на 3 роки 

8) Опис    Рiчними загальними зборами Товариства 03.04.2017 р. було прийнято рiшення обрати термiном на 
три роки членом Наглядової ради Ковальчука Дмитра Володимировича у зв'язку з припиненням 
повноважень попереднього складу Наглядової ради. Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. 
Пiдстава такого рiшення - рiшення рiчних загальних зборiв ПрАТ "Велта", протокол № 1 вiд 03.04.2017 р. 
Ковальчук Д.В. є акцiонером ПрАТ "Велта". Володiє 15 % в статутному капiталi емiтента. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти 
рокiв: менеджер ТОВ "Енергетичний стандарт", проректор з міжнародної діяльності та інвестицій 
Національний університет державної фіскальної служби України, член Наглядової ради ПрАТ "Велта". 
Як член наглядової ради приймає участь у прийняттi рiшень, що вiдносяться до виключної компетенцiї 
наглядової ради, а саме: 1) затвердження в межах компетенцiї наглядової ради положень, якими 
регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про загальнi збори, 
наглядову раду, правлiння та ревiзора Товариства; 2) прийняття рiшення про проведення чергових або 
позачергових загальних зборiв, пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату 
їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 
загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй; 4) 
затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом; 5) обрання та припинення 
повноважень голови i членiв правлiння Товариства; 6) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться 
з членами правлiння, встановлення розмiру їх винагороди; 7) прийняття рiшення про вiдсторонення голови 
або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 
повноваження голови правлiння; 8) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених 
законодавством; 9) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, 
встановлення розмiру оплати його послуг; 10) визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на 
отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного 
законом; 11) визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 
загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах; 12) вирiшення питань про участь 
Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 
13) вирiшення питань, передбачених законодавством, у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або 
перетворення Товариства; 14) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова 
вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом такого правочину, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства; 15) надання згоди на вчинення 
від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (крім договорів 
страхування, перестрахування та банківського вкладу, які укладаються головою правління незалежно від їх 
суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поручительств, застави, іпотеки, позики, кредиту; 



16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, в тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 17) прийняття 
рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з 
ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю 
цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати 
його послуг; 19) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицiї акцiонерам про придбання 
належних їм акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй; 20) у 
випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством 
правочину, щодо якого є заiнтересованiсть; 21) прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та 
аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 22) вирiшення iнших питань, що 
належать до виключної компетенцiї наглядової ради згiдно з законодавством, статутом, положенням про 
наглядову раду або переданi на вирiшення наглядовiй радi за рiшенням загальних зборiв. 
Згоди на розкриття паспортних даних особа не надала. Володіє 15 % в статутному капіталі емітента. 
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Інші посади, які обіймала особа протягом 
останніх п'яти років: менеджер ТОВ "Енергетичний стандарт", проректор з міжнародної діяльності та 
інвестицій Національний університет державної фіскальної служби України, член наглядової ради ПрАТ 
"Велта" . Загальний стаж роботи 10 років. 
Протягом звітного періоду зміни на посаді не відбувались. 
Розмір виплаченої винагороди в т.ч. в натуральній формі:винагороду не отримувала. 
 
 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

Кількість за видами акцій 

Посада Прізвище, ім'я, по батькові  Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні 
 

  Привілейовані 
іменні 

 

1 2 3 4 5 6 

Голова правлiння Мельник Микола Павлович 0 0 0 0 

Заступник голови правлiння Балакiна Ганна Анатолiївна 0 0 0 0 

Член правлiння, головний 
бухгалтер Хiлiнська Iрина Леонардiвна 0 0 0 0 

Голова наглядової ради Латишева Валентина Дмитрiвна 222000 60 222000 0 

Внутрiшнiй аудитор Ткачук Оксана Iванiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Ковальчук Дмитро Володимирович 55500 15 55500 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) 
 

Найменування юридичної особи засновника та/або 
учасника 

Ідентифікаційний код 
юридичної особи 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОЛО" 24267021 04107 м. Київ . м. Київ вул. Багговутiвська, буд. 1-А, офiс № 5  25.000000000000 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій (часток, паїв), 
які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 
кількості) 

Латишева Валентина Дмитрiвна  60.000000000000 

Ковальчук Дмитро Володимирович  15.000000000000 

Усього 100.000000000000 

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента. 

Приватне акціонерне товариство "Велта" - універсальна страхова компанія, що успішно працює на страховому 
ринку України з 1993 року. Понад 25 років роботи компанії переконливо демонструють її стабільність, ефективний 
розвиток і високий рівень довіри клієнтів. 
За минулі роки страховий ринок України пройшов декілька стадій розвитку, в Україні відбувалися політичні перетворення й економічні кризи, але Товариство пройшло цей шлях і сьогодні впевнено займає стабільні позиції 
серед інших страховиків.  
ПрАТ "Велта" здійснює свою діяльність в Україні. Таким чином, на бізнес Товариства впливають економіка і 
фінансові ринки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує 
проведення економічних реформ і розвиток свого правового, податкового поля та законодавчої бази відповідно до 
потреб ринкової економіки, проте вони пов'язані з ризиком неоднозначності тлумачення їх вимог, які до того ж 
схильні до частих змін, що разом з іншими юридичними та фіскальними перешкодами створює додаткові 
проблеми для підприємств, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня стабільність української економіки багато в чому 
залежить від цих реформ і досягнень, а також від ефективності економічних та фінансових заходів, що вживаються 
урядом. Українська економіка слабо захищена від спадів на ринку і зниження темпів економічного розвитку в 
інших частинах світу. У 2019 році український уряд продовжує вживати заходи з підтримки економіки з метою подолання наслідків глобальної фінансової кризи. 
Керівництвом Товариства вживаються всі необхідні заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу компанії в 
сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці. 
В активі Товариства - професійне знання ринку, відданий справі та злагоджений колектив, а також підтверджені 
часом ділова репутація, надійність і фінансова стійкість - все, що так необхідно для стабільного бізнесу і міцних 
ділових відносин. 
 

2. Інформація про розвиток емітента. 

Метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Велта" (далі - Товариство) є одержання прибутку шляхом 
надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності  в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом товариства. 
Предметом діяльності Товариства як страхової компанії є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, 
пов'язана з формуванням та розміщенням страхових резервів, їх управлінням.  
Товариство діє на підставі 18 ліцензій, які є безстроковими, на 6 видів обов'язкового та 12 видів добровільного 
страхування, але перелік страхових продуктів значно більший. 
ПрАТ "Велта" надає широкий спектр страхових послуг: страхування майна, вантажів та багажу, транспорту, 
страхування відповідальності перед третіми особами, медичне страхування та страхування від'їжджаючих за 
кордон, страхування ядерних ризиків тощо. Страхові продукти, що пропонуються Товариством, дають можливість 
забезпечити клієнтам надійний захист бізнесу, майна, здоров'я та відповідальності. 
Товариство має багаторічний досвід роботи з міністерствами та відомствами щодо впровадження та страхового 
забезпечення широкомасштабних програм, що дають змогу вирішувати різноманітні проблеми у державній, промисловій та соціальній сферах.  
З 2000 року Товариство надає послуги зі страхування клінічних випробувань лікарських засобів, завдяки чому 
вийшло на міжнародний рівень та співпрацює з численним рядом фармацевтичних компаній та контрактно-
дослідницьких організацій США, Німеччини, Англії, Франції, Італії, Японії, Росії, в т.ч. при посередництві 
міжнародних брокерів Marsh, AON, Willis, JLT, Howden. 
У 2003 році Товариство отримало ліцензію на право здійснювати страхову діяльність у формі обов'язкового 
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок 
ядерного інциденту, стало членом об'єднання "Ядерний страховий пул" та успішно працює за цим напрямком. 
Страхування відповідальності за ядерну шкоду є одним із складних видів, тому участь у пулі передбачає 
абсолютну фінансову стійкість і надійність страховика у зв'язку із значними обсягами відповідальності, що 
приймаються. 
            Організаційна структура Товариства затверджена виконавчим органом (правлінням) та складається з функціональних підрозділів (відділів). 
            Відокремлених структурних підрозділів Товариство не має. 
 
2) результати діяльності; 
У 2019 році Товариство мало чистий збиток в сумі 4 284,3 тис. грн., який в значній мірі пов'язаний з об'єктивними 
причинами, а саме: значна сума виплати страхових відшкодувань зі страхування відповідальності перед третіми 
особами (3 349 тис. грн.) та понесення витрат від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного 
банку України на дату балансу (курсові різниці) в сумі 4 349 тис. грн. по грошовим коштам на поточних та 
депозитних рахунках в іноземній валюті.   
Загальний обсяг отриманих страхових премій у 2019 році склав 33 892,9 тис. грн.  Нерозподілений прибуток склав 
на кінець звітного періоду 18 029,7 тис. грн. 



Пріоритетними видами страхування в 2019 році були добровільне страхування відповідальності перед третіми 
особами та обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 
Економічна ефективність показників страхової діяльності Товариства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 
року за видами страхування: 
                                                                                      
                                                                                                                                           (тис.грн.) 
№ 
з/п Вид страхування Надходження страхових платежів  
Виплата страхового відшкодування 
  
Рівень виплат, %, рази  
Віддано в перестраху-вання 
 
1 страхування наземного транспорту (крім залізничного) 0,0 - - - 
2 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 402,3 - - 174,4 
3 страхування вантажів та багажу 0,0 - - - 
4 страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 0,0
 -        - - 
5 страхування фінансових ризиків  0,0 -        - - 
6 страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 ст.6) 225,0  
6,0 
 
        
   0,03  
104,2 
 
7  страхування від нещасних випадків 0,2 -        - - 
8  страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) 0,0  
 
 
-  
 
 
       -    
 
 
- 
9  страхування відповідальності перед третіми особами 33 048,8  
3 343,5  
    0,1                         15 833,9 
 
10  страхування медичних витрат 0,0 - - - 
11  медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  0,3  
-  
       - - 
12 виданих та прийнятих гарантій 0,0  
-  
     - - 
 Всього по добровільному страхуванню 33 676,8  
3 349,5  
     0,1 16 112,5 
  
                                                                                                                                        (тис.грн.) 
№ 
з/п Вид страхування Надходження страхових платежів  
Виплата страхового відшкодування 
  Рівень виплат, %, рази  
Віддано в перестраху-вання 
 
1. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  0,0 - - - 
2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 1 332,3 - - 756,4 
3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами або 
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки  0,0 - - - 
4. Обов'язкове  страхування  відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 1,2 -
 - - 



5. Обов'язкове страхування  відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) 
небезпечних відходів 0,0 - - - 
6. Обов'язкове особисте страхування пожежних дружин  0,0 - - - 
 Всього по обов'язковому страхуванню 1 333,5  
-  
     - 756,4 
 
Економічні порівняльні показники страхової діяльності Товариства станом на 31.12.2019 року.  
                                                                                                                                       (тис.грн.) 
   Показники 31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 
Страхові платежі (премії‚ внески)‚ в т.ч.: 41 580,4 33 892,9 
Частки страхових платежів (премій‚ внесків)‚ належні перестраховикам‚ в т.ч.: 21 042,9 16 868,9 
Перестраховикам-нерезидентам 969,7 756,4 Резерви незароблених премій 12 776,1 9 849,5 
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій‚ в т.ч.: 6 562,4 4 320,6 
Перестраховиків-нерезидентів 259,9 212,7 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків - - 
Страхові виплати та страхове відшкодування 189,2 3 349,5 
     
               Товариство отримує також інші доходи, які не пов'язані з проведенням операцій страхування, а саме: 
доходи від операційної оренди, операційні курсові різниці, від купівлі та продажу іноземної валюти, відсотки по 
депозитним вкладам, винагороди по агентським договорам та інші. 
Станом на 31.12.2019 року визнаними доходами Товариства є доходи:  
- інші операційні доходи;  
- інші фінансові доходи;   
 -     інші доходи.        
            Витрати компанії класифікуються та розподіляються на витрати: 
- собівартість реалізованих страхових послуг; 
- виплати страхового відшкодування; 
- адміністративні витрати; 
- витрати на збут; 
- інші витрати операційної діяльності; 
- фінансові витрати; 
- інші витрати. 
Інформація про доходи та витрати Товариства  протягом звітного року відображена в річній звітності - ф.2 "Звіт 
про фінансові результати" за видами доходів та витрат. Доходи та витрати, отримані в 2019 році в порівнянні з попередніми періодами, наведені в наступній таблиці :                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               (тис. грн.) 
Показники                                       2017 рік              2018 рік                   2019 рік 
Зароблені страхові премії             16 632              20 746                      17 902 
 Виплати страхового відшкодування             105                189                           3 350 
 Собівартість реалізованих страхових послуг            295                386                              454 
Інші операційні доходи                           3 243              1 380                          3 624 
 Інші операційні витрати                                       1 063              1 504                          9 626 
 Адміністративні витрати                         7 480              6 386                          5 791 
 Витрати  на збут                                       4 636              7 857                          7 132 
 Інші фінансові доходи                                                 759                 718                             882 
 Інші фінансові витрати                                            -                   -                                  - 
 Інші доходи                                                            -                   -                                  - 
 Інші витрати                                                         371                320                              257 
 Витрати з податку на прибуток                         2 106             2 142                                83 
 Чисті прибутки або збитки                         4 578             4 060                         - 4 284 
 
3) ліквідність та зобов'язання; 
     Основними джерелами забезпечення ліквідності Товариства є активи. 
Інформація про активи Товариства  протягом звітного року відображена в річній звітності - ф.1 "Баланс (Звіт про 
фінансовий стан)" за видами активів: 
- нематеріальні активи; 
- основні засоби; 
- інші фінансові інвестиції; 
- запаси; 
- операційна дебіторська заборгованість; 
- грошові кошти; 
- частка перестраховика у страхових резервах. 
 
Нематеріальні активи - це активи, які не мають матеріальної форми, забезпечують певні права та утримуються 
Товариством з метою використання протягом періоду більше одного року в процесі своєї діяльності. Об'єктами 
нематеріальних активів згідно Балансу є ліцензії у сумі 243 тис. грн. Ліцензії Товариства безстрокові - 
нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизується. 



Основні засоби Товариства - це активи у матеріальній формі, які утримуються  з метою використання їх в процесі 
своєї діяльності, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних цілей. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один рік і вартість яких 
за одиницю або в комплектації становить суму згідно чинного законодавства. Первісна вартість основних засобів 
згідно Балансу на 31.12.2019 року складає 1 063 тис. грн. 
Довгострокові фінансові інвестиції Товариства складаються з інших фінансових інвестицій. Станом на 31.12.2019 
року за даними обліку та звітності Товариства довгострокові інші фінансові інвестиції складають - 7 088 тис. грн., 
які обліковуються за історичною вартістю. У складі інших фінансових інвестицій в Балансі відображено вартість 
акцій українських емітентів, які не обертаються на організованому біржовому ринку. Акції  
відображені по собівартості придбання в розмірі 1 294  тис. грн.,  яка є історичною вартістю на кінець звітного 
періоду. Такі цінні папери утримуються для подальшого продажу. Товариство має намір продати акції за ціною 
собівартості. Також у складі інших фінансових інвестицій відображено часку в статутному капіталі інших 
підприємств у сумі 3 697 тис. грн., інвестиційні сертифікати в сумі 2 097 тис. грн. Запасами Товариство визнає ті активи, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання 
при наданні послуг. Станом на 31.12.2019 року балансова вартість запасів складає 28 тис. грн. 
Операційна дебіторська заборгованість - це  заборгованість, яка виникає в процесі діяльності Товариства. До неї 
відносяться заборгованість за частками страхових платежів, відшкодувань, позик, виданими авансами, з 
нарахованих доходів, заборгованість за розрахунками та інша заборгованість. Дебіторська заборгованість 
класифікується: 
 - довгострокова дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість зі строком погашення понад один рік; 
 - поточна дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість зі строком погашення менше одного року. 
Довгострокової дебіторської заборгованості, яка включає заборгованість зі строком погашення понад один рік та 
яка не визнана підприємством, на 31.12.2019 року немає. 
Поточна операційна дебіторська заборгованість включає визнану підприємством заборгованість інших 
підприємств та складається на 31.12.2019 року з:  
- дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги, яка включає розрахунки зі страхувальниками в сумі 1 805 
тис. грн.; 
- дебіторської заборгованості за розрахунками (за виданими авансами, з бюджетом, з нарахованих доходів) у сумі 
985 тис. грн.; 
- іншої дебіторської заборгованості в сумі 11 281 тис. грн. 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті та в 
іноземній валюті, грошові кошти в касі, а також кошти на депозитних рахунках у національній валюті та в 
іноземній валюті до вимоги (еквівалент грошових коштів). Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, 
високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний 
ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти на 31.12.2019 року складають 25 429 тис. грн. 
В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені за договорами перестрахування, формують права 
вимоги до перестраховиків і враховуються як суми часток перестраховиків в страхових резервах. Частка 
перестраховиків у страхових резервах на 31.12.2019 року складає 4 514 тис. грн. 
Зобов'язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні (термін 
погашення до 12 місяців). 
Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня. 
Поточна кредиторська заборгованість відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій 
вартості отриманих активів або послуг. Станом на 31.12.2019 року поточна кредиторська заборгованість 
Товариства складає 693 тис. грн. та складається з заборгованості за товари, роботи, послуги, розрахунків з 
бюджетом, за одержаними авансами, за страховою діяльністю та інших поточних зобов'язань, строк погашення 
яких складає менше року. 
При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Товариство на кожну звітну дату проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі та термінів позовної давності за 
період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати. 
 
4) екологічні аспекти; 
          Діяльність Товариства не пов'язана з впливом на навколишнє середовище. 
 
5) соціальні аспекти та кадрова політика; 
Товариство забезпечує своїм працівникам соціальні та трудові права відповідно до чинного законодавства України. 
Працівники Товариства мають гідну оплату праці, задовільні умови для здійснення трудової діяльності, 
можливості для розвитку, підвищення кваліфікації та реалізації здібностей.    
Загальна кількість штатних працівників Товариства складає 28 чоловік, у тому числі жінок - 13. Всім працівникам своєчасно, двічі на місяць, виплачується заробітна плата, встановлена штатним розкладом, затвердженим головою 
правління Товариства. Середня заробітна плата в Товаристві за 2019 рік склала 7200 грн. 
Кадрова політика Товариства будується на принципах: 
- дотримання трудового законодавства; 
- рівності;  
- відсутності дискримінації за віком, статтю, релігією; 
- системності; 
- ефективності. 
Метою кадрової політики Товариства є забезпечення збалансованості процесів поновлення та збереження 
кількісного та якісного складу кадрів.    
Як результат, в Товаристві склався відданий справі та злагоджений колектив.         



 
6) дослідження та інновації; Діяльність Товариства не пов'язана з дослідженнями, іноваційною діяльністю та розробками. 
 
7) фінансові інвестиції; 
Товариство не має на Балансі довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в 
капіталі, інвестицій в асоційовані та дочірні  підприємства, не має контролю та суттєвого впливу (повноважень 
брати участь в прийнятті рішень з фінансової та операційної політики) на об'єкти інвестування. 
Довгострокові фінансові інвестиції підприємства складаються з інших фінансових інвестицій.  
Станом на 31.12.2019 року за даними обліку та звітності Товариства довгострокові інші фінансові інвестиції 
складають - 7 088 тис. грн., які обліковуються за історичною вартістю.  
У складі інших фінансових інвестицій в Балансі відображено вартість акцій українських емітентів, які не 
обертаються на організованому біржовому ринку та по яким не визначається біржовий курс. Акції відображені за собівартістю придбання в розмірі 1 294 тис. грн., яка є історичною вартістю на кінець звітного періоду. Такі цінні 
папери утримуються для подальшого продажу. Товариство має намір продати акції за ціною собівартості. Також у 
складі інших фінансових інвестицій відображено часки в статутному капіталі інших підприємств у сумі 3 697 тис. 
грн., інвестиційні сертифікати в сумі 2 097 тис. грн. 
Поточних фінансових інвестицій Товариство не має. 
 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо 
похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, 

зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента 

Товариство протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 

1) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у 
тому числі політика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування 
 
Товариство протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

 

2) інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного 
ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків 

 
Товариство протягом звітного періоду не укладало деривативів та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних 
паперів. 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
 
Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління (нова редакція),  затвердженим рішенням 
Загальних зборів акціонерів від 03.04.2019 р., який можна завантажити за посиланням: 
http://www.velta.kiev.ua/images/documents/Corp_Codex_Velta_2019.pdf (Ім'я: Corp_Codex_Velta_2019.pdf.p7s Розмір: 
19604 байт (19 KiB) CRC32: CD40D435 



 

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних 
осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно 

вирішив застосовувати  
 
Товариство керується власним Кодексом корпоративного управління (нова редакція),  затвердженим рішенням 
Загальних зборів акціонерів від 03.04.2019 р., який можна завантажити за посиланням: 
http://www.velta.kiev.ua/images/documents/Corp_Codex_Velta_2019.pdf (Ім'я: Corp_Codex_Velta_2019.pdf.p7s Розмір: 
19604 байт (19 KiB) CRC32: CD40D435 

 
Інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  
 
Практика корпоративного управління, понад визначені законодавством вимоги, не застосовувалась. 

 
2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного 
управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї 
частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного 

управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі 
якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу 
корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому 

пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій  
 
Відхилень від норм встановлених Кодексом корпоративного управління, протягом звітного періоду не було. 
 

3) Інформація про загальні збори акціонерів ( учасників ) 
Річні Позачергові Вид загальних зборів 

X   
Дата проведення 03.04.2019 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 
 
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх 
повноважень. 
2.Обрання голови i секретаря загальних зборiв Товариства та уповноваження їх на пiдписання протоколу 
загальних зборiв. 
3.Розгляд звiту правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 
2018 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 
4.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та 
затвердження заходiв за результатами розгляду звiту наглядової ради. 
5.Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 
6.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
7.Розподiл чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi. 
8.Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства, надання повноважень на його пiдписання та проведення державної 
реєстрацiї. 
9.Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння, положень про загальнi збори, про наглядову 
раду, про правлiння Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 
Вирiшили:  Обрати членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв Товариства у складi: Ткач Любов 
Олександрiвна _ голова лiчильної комiсiї, Тележнiкова Iрина Валерiївна _ член лiчильної комiсiї, та 
припинити їх повноваження пiсля виконання покладених на них обов_язкiв у повному обсязi. 
 
2. Обрання голови i секретаря загальних зборiв Товариства та уповноваження їх на пiдписання протоколу 
загальних зборiв. 
Вирiшили:  Обрати головою загальних зборiв Товариства Ковальчука Дмитра Володимировича, а 



секретарем Мельника Миколу Павловича та уповноважити їх пiдписати протокол загальних зборiв. 
 
3. Розгляд звiту правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства в 
2018 роцi та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 
Вирiшили:  Затвердити звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi 
Товариства в 2018 роцi та визнати роботу правлiння задовiльною. 
 
4. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2018 рiк, прийняття рiшення за наслiдками його розгляду та 
затвердження заходiв за результатами розгляду звiту наглядової ради. 
Вирiшили:  Затвердити звiт наглядової ради за 2018 рiк та затвердити заходи за результатами його 
розгляду (додаються до матерiалiв загальних зборiв). 
 
5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами їх розгляду. Вирiшили:  Затвердити заходи за результатами розгляду висновкiв зовнiшнього аудиту за 2018 рiк 
(додаються до матерiалiв загальних зборiв). 
 
6. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2018 рiк. 
Вирiшили:  Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк. 
 
7. Розподiл чистого прибутку Товариства за пiдсумками роботи у 2018 роцi. 
Вирiшили:  Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами дiяльностi у 2018 роцi в розмiрi 4 
060 тис. грн., залишити нерозподiленим. 
 
8. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердження нової 
редакцiї Статуту Товариства, надання повноважень на його пiдписання та проведення державної реєстрацiї. 
Вирiшили:  Внести змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї, затвердити 
нову редакцiю Статуту Товариства, уповноважити голову загальних зборiв Ковальчука Д.В. i секретаря 
загальних зборiв Мельника М.П. пiдписати нову редакцiю Статуту Товариства та уповноважити голову 
правлiння Мельника М.П. забезпечити проведення його державної реєстрацiї. 
 
9. Затвердження змiн до Кодексу корпоративного управлiння, положень про загальнi збори, про наглядову 
раду, про правлiння Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 
Вирiшили:  Затвердити змiни до Кодексу корпоративного управлiння, положень про загальнi збори, про 
наглядову раду, про правлiння Товариства шляхом викладення їх у новiй редакцiї. 
 Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради. 

 
 

Річні Позачергові Вид загальних зборів 
  X 

Дата проведення 31.01.2019 
Кворум зборів 100 

Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ, ПРОВЕДЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСУВАННЯ 
(ОПИТУВАННЯ): 
 
1. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства. 
 
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО. 
1. Призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту фiнансової 
звiтностi Товариства. 
Вирiшили: Призначити суб'єктом аудиторської дiяльностi для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фiнансової звiтностi товариства Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АУДИТ-СТАНДАРТ" строком на 8 рокiв та уповноважити голову виконавчого органу укласти та пiдписати 
договiр на проведення аудиту фiнансової звiтностi товариства, а також, у разi необхiдностi, укладати та 
пiдписувати змiни та/або доповнення до нього. 
 
Пропозицiї щодо розгляду питань порядку денного надходили вiд наглядової ради та правлiння 
Товариства. 
 

 
 
 



 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 
звітному році ? 

 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X   

Акціонери   X 

Депозитарна установа   X 
Інше д/н 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах у звітному році (за наявності контролю) ? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 
акцій 

  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році? 
 Так Ні 
Підняттям карток        X 

Бюлетенями (таємне голосування)                         X   

Підняттям рук                                             X 
Інше д/н 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році ? 
 Так Ні 
Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій      X 

Унесення змін до статуту   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства      X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства      X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X 
Інше Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 

звітності Товариства як підприємства, що становить суспільний інтерес, відповідно до вимог Закону 
України " Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". 

 
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)  Так 
 
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 
 Так Ні 
Наглядова рада X   
Виконавчий орган   X 
Ревізійна комісія (ревізор)   X 
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 
і більше відсотків голосуючих акцій товариства 

д/н 

Інше (зазначити) Позачергові збори відбулися у формі заочного голосування (опитування). 
 
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення : Чергові збори 
відбулися. 
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Позачергові збори відбулися у формі заочного голосування (опитування). 

 



4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Незалежний член 
наглядової ради Персональний склад наглядової ради 
Так* Ні* 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Латишева Валентина Дмитрiвна    X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 
відбувались. 

Ковальчук Дмитро Володимирович  X Протягом звітного періоду зміни на посаді не 
відбувались. 

 
Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень : За звітний рік, товариством проведено 18 засідань Наглядової ради, на яких розглядались  питання:  

1) Про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для 
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.  
Прийнято рішення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, покладення функцій 
аудиторського комітету на наглядову раду Товариства, затвердження технічного завдання для проведення 
конкурсу. 
2) Розгляд конкурсних пропозицій, які надійшли на конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які 
можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та підведення 
підсумків конкурсу. 
Прийнято рішення про допущення до участі в конкурсі трьох суб'єктів аудиторської діяльності, затвердження звіту 
про висновки процедури відбору та рекомендовано до призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фінансової звітності Товариства таких суб'єктів аудиторської діяльності: ТОВ "Аудиторська фірма "АУДИТ-
СТАНДАРТ", ТОВ "Міжнародний фінансовий аудит". 
3) Про проведення загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування) з питання призначення 
суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. Прийнято рішення про проведення загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування) з 
питання призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства. 
4)  Про проведення річних загальних зборів Товариства. 
Прийнято рішення про проведення річних загальних зборів Товариства, визначення дати їх проведення, 
затвердження проекту порядку денного загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного 
загальних зборів, щодо інших питань стосовно проведення загальних зборів Товариства. 
5) Про розгляд та затвердження річної фінансової звітності Товариства до оприлюднення. 
Прийнято рішення про затвердження фінансової звітності Товариства за 2018 рік до розкриття (оприлюднення). 
6) Про проведення загальних зборів учасників ТОВ "П.М.С.Г.", учасником якого є Товариство. 
Прийнято рішення про участь Товариства в загальних зборах учасників ТОВ "П.М.С.Г." з питання затвердження статуту ТОВ "П.М.С.Г." у новій редакції відповідно до вимог Закону україни "Про товариства з обмеженою та 
додатковою відповідальністю" та уповноваження голови правління Товариства на участь в загальних зборах ТОВ 
"П.М.С.Г." і підписання необхідних документів. 
7) Про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік ПрАТ "Велта". 
Прийнято рішення про затвердження Річної інформації емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік ПрАТ 
"Велта". 
8) Про затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства, проектів рішень з питань порядку 
денного загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах Товариства.  
Прийнято рішення про затвердження порядку денного річних загальних зборів Товариства, проектів рішень з 
питань порядку денного загальних зборів, форми і тексту бюлетеня для голосування на загальних зборах 
Товариства.  
9) Про списання безнадійної дебіторської заборгованості за зобов 'язанням, щодо якого минув строк позовної давності. 
Прийнято рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості ТОВ "Покровський сирзавод", щодо якої 
минув строк позовної давності. 
10) Про виконання Товариством вимог розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850 щодо 
обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 
активів та ризиковості операцій страховика. 
Прийнято рішення про доручення правлінню Товариства контролювати виконання Товариством вимог 
розпорядження Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850 щодо обов'язкових критеріїв і нормативів достатності 
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика. 
11) Про придбання інвестиційних сертифікатів. 
Прийнято рішення про придбання для поповнення активів Товариства інвестиційних сертифікатів ТОВ "Компанія з управління активами "ІНВЕСТІУМ". 
12)   Про списання безнадійної дебіторської заборгованості за зобов 'язанням, щодо якого минув строк позовної 
давності. 
Прийнято рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості ТОВ "Покровський сирзавод", щодо якої 
минув строк позовної давності. 



13) Про підготовку до складання і подання Товариством фінансової звітності на основі таксономії фінансової 
звітності за міжнародними стандартами. Прийнято рішення про доручення правлінню Товариства контролювати перехід на складання і подання 
товариством фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами, фінансувати необхідні 
затрати на програмне забезпечення та навчання відповідних спеціалістів Товариства. 
14) Про придбання частини частки ТОВ "П.М.С.Г." та проведення загальних зборів учасників ТОВ "П.М.С.Г.", 
учасником якого є ПрАТ "Велта". 
Прийнято рішення про придбання у ТОВ "П.М.С.Г." частини викупленої ним частки у власному статутному 
капіталі в розмірі 20,43 відсотки та уповноваження голови правління Товариства на участь в загальних зборах ТОВ 
"П.М.С.Г." з питання надання згоди на продаж викупленої частки, підписання необхідних документів, укладення 
договору купівлі-продажу часнини частки. 
15) Про продовження строку гарантії АБ "УКРГАЗБАНК" для забезпечення виконання зобов'язань Товариства 
перед Об'єднанням "Ядерний страховий пул", укладення договорів та надання повноважень керівнику. Прийнято рішення про продовження строку гарантії АБ "УКРГАЗБАНК" для забезпечення виконання зобов'язань 
Товариства перед Об'єднанням "Ядерний страховий пул", укладення відповідних договорів з АБ "УКРГАЗБАНК" 
та надання повноважень голові правління на підписання договорів від імені Товариства. 
16) Про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для проведення 
обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 
Прийнято рішення про затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності для 
проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 
17) Про списання безнадійної дебіторської заборгованості за зобов 'язанням, щодо якого минув строк позовної 
давності. 
Прийнято рішення про списання безнадійної дебіторської заборгованості ТОВ "Покровський сирзавод", щодо якої 
минув строк позовної давності. 
18) Про надання дозволу на укладення договору оренди нежилого приміщення.  Прийнято рішення про надання дозволу на укладення договору оренди нежилого приміщення за 
місцезнаходженням Товариства на 2020 рік у зв'язку з закінченням строку дії попереднього договору. 
 

 
Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність 
наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при 
прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
 
 
Комітети  в  складі  наглядової  ради (за наявності)  
 Так Ні Персональний склад комітетів 
З питань аудиту   X д/н 

З питань призначень                      X д/н 

З винагород   X д/н 

Інші (запишіть)                                        В Товариствi не створювались 
комiтети у складi наглядової ради 

д/н 

 
Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень:  Комітети в складі наглядової ради відсутні 
 
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності : Комітети в складі наглядової ради відсутні 

 
Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 
наглядової ради 

- складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. 
Наглядова рада спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність  
(оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю 
приймати участь та приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було 
досягнуто необхідні рішення було ухвалено. 

 
Які з  вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі                  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту                   X   

Особисті якості (чесність, відповідальність)            X   

Відсутність конфлікту інтересів                         X   



Граничний вік                                             X 

Відсутні будь-які вимоги                                  X 

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
Коли останній  раз  було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 
правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства     X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками                                         

  X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 
було обрано нового члена  X   

Інше (запишіть)                                                                          д/н 
 
 
Як визначається  розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою                             X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової 
вартості акцій  

  X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди           X   

Інше                                     д/н 
 

Інформація про виконавчий орган 

Склад виконавчого органу 

Персональний клад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Голова правлiння Мельник Микола Павлович 

Голова правлiння Товариства: 1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, несе вiдповiдальнiсть за виконання 
покладених на Товариство завдань; 2) органiзує виконання 
рiшень загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради 

Товариства; 3) затверджує поточнi плани дiяльностi та розвитку 
Товариства; 4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, 

представляє Товариство у вiдносинах з органами державної 
влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, 

установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у 
вiдносинах з фiзичними та юридичними особами; 5) вчиняє вiд 

iменi Товариства правочини та укладає (пiдписує) вiд iменi 
Товариства будь-якi договори (угоди, контракти) з урахуванням 
обмежень щодо їх змiсту та суми, якi встановленi законодавством та статутом Товариства; 6) з урахуванням обмежень, 

встановлених законом та статутом, виступає розпорядником 
коштiв та майна Товариства; 7) видає довiреностi на право 

вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства; 8) вiдкриває 
поточнi та iншi рахунки в банках для зберiгання коштiв та 

здiйснення всiх видiв розрахункiв, кредитних та касових операцiй 
Товариства, користується правом першого пiдпису фiнансових 
документiв; 9) затверджує договiрнi цiни та тарифи на послуги, 
що надаються Товариством; 10) затверджує правила страхування, 
правила внутрiшнього трудового розпорядку, iншi внутрiшнi 
документи Товариства (крiм положень щодо дiяльностi органiв управлiння Товариства); 11) здiйснює прийняття та звiльнення 

працiвникiв Товариства, встановлює розподiл обов'язкiв, 
застосовує до працiвникiв засоби заохочення та стягнення; 12) 
затверджує штатний розклад та змiни до нього, розмiри ставок 
заробiтної плати i посадових окладiв працiвникiв Товариства, 
його дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв; 13) видає 
накази i дає розпорядження, обов'язковi для виконання всiма 
працiвниками Товариства; 14) укладає вiд iменi акцiонерiв 



Товариства колективний договiр; 15) вирiшує iншi питання 
дiяльностi Товариства згiдно з чинним законодавством та статутом Товариства, якi не входять до компетенцiї iнших 

органiв Товариства. 

Заступник голови правлiння Балакiна Ганна 
Анатолiївна 

До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 
та наглядової ради, а саме як член правлiння приймає участь у: 1) 
формуваннi поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи 

фiнансовi та виробничi питання; 2) органiзацiї ведення 
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiї 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з 
iншими юридичними та фiзичними особами; 3) розробцi 
перспективних планiв страхування та перестрахування; 4) 

розробцi та затвердженнi органiзацiйної структури Товариства; 5) 
розробцi напрямкiв питань пiдбору, розстановки та 

перепiдготовки кадрiв; 6) розглядi та затвердженнi звiтiв та 
балансiв Товариства (крiм рiчних); 7) розглядi матерiалiв ревiзiй та перевiрок дiяльностi Товариства; 8) заслуховуваннi звiтiв 
посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняттi 

вiдповiдних рiшень; 9) розглядi iнвестицiйних проектiв 
Товариства; 10) розробцi та поданнi на розгляд трудового 
колективу Товариства проекту колективного договору, 

забезпеченнi виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе 
згiдно з умовами колективного договору; 11) наданнi згоди на 
списання майна Товариства; 12) вирiшеннi iнших питань, що 
пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства за 
винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв 

Товариства. 

Член правлiння, головний бухгалтер Хiлiнська 
Iрина Леонардiвна 

До компетенцiї правлiння належить вирiшення всiх питань, 
пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм 
питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв 
та наглядової ради, а саме як член правлiння приймає участь у: 1) формуваннi поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи 

фiнансовi та виробничi питання; 2) органiзацiї ведення 
бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiї 

документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з 
iншими юридичними та фiзичними особами; 3) розробцi 
перспективних планiв страхування та перестрахування; 4) 

розробцi та затвердженнi органiзацiйної структури Товариства; 5) 
розробцi напрямкiв питань пiдбору, розстановки та 

перепiдготовки кадрiв; 6) розглядi та затвердженнi звiтiв та 
балансiв Товариства (крiм рiчних); 7) розглядi матерiалiв ревiзiй 
та перевiрок дiяльностi Товариства; 8) заслуховуваннi звiтiв 

посадових осiб структурних пiдроздiлiв Товариства i прийняттi вiдповiдних рiшень; 9) розглядi iнвестицiйних проектiв 
Товариства; 10) розробцi та поданнi на розгляд трудового 
колективу Товариства проекту колективного договору, 

забезпеченнi виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе 
згiдно з умовами колективного договору; 11) наданнi згоди на 
списання майна Товариства; 12) вирiшеннi iнших питань, що 
пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства за 
винятком тих, що входять до компетенцiї iнших органiв 

Товариства. Як головний бухгалтер здiйснює: 1) органiзацiю та 
ведення бухгалтерського облiку фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства, контроль за економним використанням матерiалiв, трудових та фiнансових ресурсiв i збереженням 
власностi Товариства; 2) органiзацiю та здiйснення облiку 

грошових коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних 
засобiв, своєчасне вiдображення на рахунках бухгалтерського 

облiку операцiй, пов'язаних з їх рухом, облiк витрат виробництва 
та обiгу, виконання кошторисiв витрат, реалiзацiї послуг, 
результатiв фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

фiнансових, розрахункових i кредитних операцiй, контроль за 
законнiстю, своєчаснiстю та правильнiстю їх оформлення, 
розрахунки по заробiтнiй платi з працiвниками Товариства, 

правильне нарахування та перерахування платежiв до бюджетiв 
та фондiв, погашення в установленi строки заборгованостi банкам, вiдрахування коштiв у фонди та резерви; 3) забезпечення 



рацiональної органiзацiї облiку та звiтностi на Товариствi, 
розробку та виконання заходiв, направлених на дотримання державної дисциплiни та змiцнення господарських розрахункiв; 
4) органiзацiю проведення економiчного аналiзу фiнансово-
господарської дiяльностi за даними бухгалтерського облiку та 
звiтностi з метою виявлення внутрiшньогосподарських резервiв, 

усунення втрат та невиробничих витрат; 5) контролює 
дотримання порядку оформлення первинних i бухгалтерських 
документiв, розрахункiв та платiжних зобов'язань, витрачання 
фонду заробiтної плати, проведення iнвентаризацiї грошових 
коштiв, товарно-матерiальних цiнностей i основних фондiв; 6) 
здiйснює заходи щодо попередження недостач, незаконного 

витрачання грошових коштiв i товарно-матерiальних цiнностей, порушень фiнансового i господарського законодавства; 7) веде 
роботу з забезпечення суворого дотримання штатної, фiнансової 

та касової дисциплiни, кошторисiв адмiнiстративно-
господарських та iнших витрат, законностi списання з 

бухгалтерського балансу недостач, дебiторської заборгованостi 
та iнших втрат, збереження бухгалтерських документiв, 

оформлення i передачi їх в установленому порядку в архiв; 8) 
забезпечує своєчасне складання бухгалтерської звiтностi на 

пiдставi даних первинних документiв i бухгалтерських записiв, 
надання її в установленому порядку до вiдповiдних органiв; 9) 
проводить iдентифiкацiю та вивчення дiяльностi клiєнтiв, 
виявляє фiнансовi операцiї, якi пiдлягають фiнансовому монiторингу, та виконує iншi обов'язки, передбаченi 

законодавством та внутрiшнiми документами Товариства з 
питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, 
одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму. 

 
Чи проведені засідання 
виконавчого органу: 
загальний опис прийнятих на 
них рішень; 
інформація про результати 
роботи виконавчого органу; 
визначення, як діяльність 
виконавчого органу 
зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності 
товариства. 

- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний 
опис прийнятих на них рішень: 
За звітний рік Товариством проведено 5 засідань Правління, на яких 
розглядались питання:  
1) Про пропозицію загальним зборам Товариства про призначення суб'єкта 
аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової 
звітності Товариства. Прийнято рішення запропонувати загальним зборам Товариства призначити 
суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту 
фінансової звітності Товариства ТОВ "Аудиторська фірма "АУДИТ-
СТАНДАРТ". 
2) Про розміщення частини страхових резервів на депозитних рахунках 
банківських установ. 
Прийнято рішення розмістити частину страхових резервів з урахуванням 
встановлених законодавством нормативів на депозити в АТ "УНІВЕРСАЛ 
БАНК". 
3) Розгляд фінансової звітності Товариства за І квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за І квартал 2019 
року. 
4) Розгляд фінансової звітності Товариства за ІІ квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за ІІ квартал 2019 
року. 
5) Розгляд фінансової звітності Товариства за ІІІ квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за ІІІ квартал 2019 
року. 
Рішення на засіданнях Правління приймалися колегіально відповідно до вимог 
чинного законодавства та Статуту Товариства. Всі рішення спрямовані для 
підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу: Виконавчий орган забезпечив 
діяльність Товариства у 2019 році, не дивлячись на отримання чистого збитку в сумі 4284 тис. грн., який в значній мірі пов'язаний з об'єктивними причинами 
(значна сума виплаченого страхового відшкодування зі страхування 
відповідальності перед третіми особами та понесення витрат від зміни 
офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату балансу).   
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як 
діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства: Завдяки роботі виконавчого органу Товариство 
здійснювало надання послуг зі страхування у звітному році та продовжує свою 
діяльність. 



 
Оцінка роботи виконавчого 
органу 

- діяльності виконавчого органу:  Об'єктивним критерієм оцінки діяльності 
виконавчого органу є показники фінансово-господарської діяльності Товариства, які за звітний рік, не дивлячись на отриманий чистий збиток, є такими, що 
забезпечують можливість Товариству продовжувати свою діяльність.  
- компетентності та ефективності виконавчого органу: Компетентність та 
ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та приймати 
рішення органом вцілому. 
 

 
Додаткова інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 

  
 
Додаткова інформація про Наглядову раду:  
Інформація про діяльність наглядової ради має містити відомості про  процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-
господарській діяльності товариства:Процедурно діяльність ради обумовлена необхідністю проведення засідань 
для вирішення питань, які відносятся до компетенції Наглядової ради. 
Оцінка роботи Наглядової ради, а саме: 
 - складу, структури та діяльності як колегіального органу: склад наповнено в повному обсязі. Наглядова рада 
спроможна приймати рішення в межах своєї компетенції. 
 - компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової 
особи інших юридичних осіб або іншу діяльність  
(оплачувану і безоплатну): Компетентність та ефективність підкреслюється спроможністю приймати участь та 
приймати рішення органом вцілому. 
 - виконання наглядовою радою поставлених цілей: Протягом звітного періоду всі цілі було досягнуто необхідні 
рішення було ухвалено. 
 
Додаткова інформація про Виконавчий орган:  
- Інформація про проведені засідання і порядок прийняття рішення та загальний опис прийнятих на них рішень: 
За звітний рік Товариством проведено 5 засідань Правління, на яких розглядались питання:  
1) Про пропозицію загальним зборам Товариства про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства. 
Прийнято рішення запропонувати загальним зборам Товариства призначити суб'єктом аудиторської діяльності для 
надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства ТОВ "Аудиторська фірма "АУДИТ-
СТАНДАРТ". 
2) Про розміщення частини страхових резервів на депозитних рахунках банківських установ. 
Прийнято рішення розмістити частину страхових резервів з урахуванням встановлених законодавством нормативів на депозити в АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК". 
3) Розгляд фінансової звітності Товариства за І квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за І квартал 2019 року. 
4) Розгляд фінансової звітності Товариства за ІІ квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за ІІ квартал 2019 року. 
5) Розгляд фінансової звітності Товариства за ІІІ квартал 2019 року. 
Прийнято рішення затвердити фінансову звітність Товариства за ІІІ квартал 2019 року. 
Рішення на засіданнях Правління приймалися колегіально відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту 
Товариства. Всі рішення спрямовані для підтримки інтересів Товариства. 
- Результати роботи виконавчого органу: Виконавчий орган забезпечив діяльність Товариства у 2019 році, не 
дивлячись на отримання чистого збитку в сумі 4284 тис. грн., який в значній мірі пов'язаний з об'єктивними 
причинами (значна сума виплаченого страхового відшкодування зі страхування відповідальності перед третіми особами та понесення витрат від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют на дату балансу).   
- Аналіз діяльності виконавчого органу, включаючи зазначення того, як діяльність виконавчого органу зумовила 
зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: Завдяки роботі виконавчого органу Товариство 
здійснювало надання послуг зі страхування у звітному році та продовжує свою діяльність. 
 
Оцінка роботи Виконавчого органу, а саме: 
 - діяльності виконавчого органу:  Об'єктивним критерієм оцінки діяльності виконавчого органу є показники 
фінансово-господарської діяльності Товариства, які за звітний рік, не дивлячись на отриманий чистий збиток, є 
такими, що забезпечують можливість Товариству продовжувати свою діяльність.  
- компетентності та ефективності виконавчого органу: Компетентність та ефективність підкреслюється 
спроможністю приймати участь та приймати рішення органом вцілому. 
 



5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 
ризиками емітента 

 
Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Проведення внутрішнього аудиту, здійснювалось внутрішнім аудитором згідно Методичних рекомендацій що до 
проведення внутрішнього аудиту фінансових установ, затверджених розпорядженням Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 вересня 2005р. №4660, Порядком 
проведення внутрішнього аудиту (контролю) у фінансових установах, затвердженого розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 5 червня 2014р. 
№1772, Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджено Наказом Міністерства фінансів 
України від 29 вересня 2011р. №1217.  
 
У товаристві затверджена Програма внутрішнього аудиту. Внутрішним аудитором оформлений звіт для Наглядової ради щодо результатів фінансово-господарської 
діяльності Страховика, який було затверджено Наглядовою радою. В результаті внутрішньої аудиторської 
перевірки поточної діяльності порушень протягом звітного року не виявлено. Таким чином, ми вважаємо, що 
організація та проведення внутрішнього аудиту є адекватною та відповідає вимогам діючого законодавства та 
нормативним вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. 
 
Згідно Вимог, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, від 4 лютого 2014р. №295, в Товаристві створена система управління ризиками. 
Відповідно до Вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування та розкриття інформації щодо ключових 
ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13 лютого 2014р. №484, керівництво протягом звітного періоду регулярно проводило стрес-тестування. На основі проведених стрес-тестів здійснювалося 
розкриття інформації щодо отриманих результатів та ключових ризиків, згідно вимог встановлених комісією. 
 
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, 
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)   Ні 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

Кількість членів ревізійної комісії  0  осіб. 
 
Скільки разів  на  рік  у  середньому  відбувалися  засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 
років?  0  
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних  зборів 
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 

 
Загальні 
збори 

акціонерів 
Наглядова 

рада 
Виконавчий 

орган 

Не належить до 
компетенції 

жодного органу 
Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії)                       Так Ні Ні Ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або 
балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Обрання та припинення повноважень голови та 
членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні 
Визначення розміру винагороди для голови та 
членів наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів виконавчого 
органу 

Ні Так Ні Ні 
Прийняття рішення про додаткову емісію акцій  Так Ні Ні Ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

Так Ні Ні Ні 
Затвердження зовнішнього аудитора       Так Ні Ні Ні 



Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні 
 
Чи містить  статут  акціонерного  товариства  положення,  яке обмежує  повноваження  виконавчого  органу  
приймати  рішення  про укладення  договорів,  враховуючи їх суму,  від імені акціонерного товариства? 
(так/ні )   Так  
 
Чи містить  статут  або  внутрішні   документи   акціонерного товариства  положення  про конфлікт 
інтересів,  тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи  або  пов'язаних  з  нею  
осіб  та  обов'язком  діяти  в  інтересах акціонерного товариства? (так/ні)  Так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ? 
 Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів                 X   

Положення про наглядову раду                            X   

Положення про виконавчий орган   X   

Положення про посадових осіб акціонерного товариства      X 

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )                          X 

Положення про порядок розподілу прибутку                  X 
Інше (запишіть)                                        - Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного акцiонерного 

товариства "Велта" - Положення про управлiння ризиками Приватного акцiонерного 
товариства "Велта" - Положення про розгляд заяв i скарг щодо надання страхових послуг 
Приватного акцiонерного товариства "Велта" - Кодекс корпоративного управління Приватного 
акціонерного товариства "Велта" - Стратегія управління ризиками Приватного акціонерного 
товариства "Велта". 

 
 
 
Яким чином  акціонери  можуть  отримати  таку  інформацію про діяльність вашого акціонерного 
товариства? 

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства 

Інформація 
розповсюд
жується на загальних 
зборах 

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній інформаційній базі 

даних 
Національної 
комісії з цінних 

паперів та 
фондового ринку 
про ринок цінних 
паперів або через 

особу, яка 
провадить 
діяльність з оприлюднення 
регульованої 
інформації від 
імені учасників 
фондового ринку 

Документи 
надаються для 
ознайомлення безпосередньо 
в акціонерному 
товаристві 

Копії 
документів 
надаються на запит 
акціонера 

Інформація 
розміщуєтьс

я на власному 
веб-сайті 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності Так Так Так Так Так 
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 відсотків та 
більше статутного капіталу 

Ні Так Ні Ні Так 
Інформація про склад органів 
управління товариства Ні Ні Так Так Так 
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Ні 
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні 
 
Чи готує   акціонерне   товариство   фінансову   звітність  у відповідності до міжнародних  стандартів  
фінансової звітності? (так/ні)  Так 
 
 Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного  товариства  незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 
 Так Ні 



Не проводились взагалі                                    X 

Раз на рік                                              X   

Частіше ніж раз на рік                                    X 
 
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора ( аудиторської фірми ) ? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів     X   

Наглядова рада                                            X 
Інше (зазначити)                                        д/н 

 
З ініціативи   якого   органу   ревізійна  комісія (ревізор) проводила перевірку востаннє? 
 Так Ні 
З власної ініціативи                                      X 

За дорученням загальних зборів                            X 

За дорученням наглядової ради                             X 

За зверненням виконавчого органу                          X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 
відсотками голосуючих акцій 

  X 

Інше (запишіть)                                        Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) Товариства не обиралася. 
 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета 
акцій емітента

№ з/п 

Повне найменування юридичної особи - 
власника (власників) або прізвище, ім'я, по 

батькові (за наявності) фізичної особи - власника 
(власників) значного пакета акцій 

Ідентифікаційний код згідно з 
Єдиним державним реєстром 
юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських 

формувань (для юридичної особи 
- резидента), код/номер з 

торговельного, банківського чи 
судового реєстру, реєстраційного 
посвідчення місцевого органу 
влади іноземної держави про 

реєстрацію юридичної особи (для 
юридичної особи - нерезидента) 

Розмір частки 
акціонера (власника) 

(у відсотках до 
статутного капіталу) 

1 2 3 4 
1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ПОЛО" 24267021 25 
2 Латишева Валентина Дмитрiвна  60 
3 Ковальчук Дмитро Володимирович  15 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 
(учасників) на загальних зборах емітента 

Загальна кількість 
акцій 

Кількість акцій з 
обмеженнями Підстава виникнення обмеження 

Дата 
виникнення 
обмеження 

1 2 3 4 

370000 92500 

Відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних 
положень Закону України "Про депозитарну 

систему України" та Листа Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку 

№08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, в реєстрі 
для проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ 

"Велта"  були  акції, які не враховуються при 
визначенні кворуму та при голосуванні в органах 

емітента у кількості 92500 шт. 

12.10.2013 

Опис д/н 

 



8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
  

 
Відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства голова правлiння та члени 
правління обираються і звільняються наглядовою радою Товариства, члени наглядової ради обираються і їх 
повноваження припиняються за рішенням загальних зборів Товариства. Внутрішній аудитор призначається та його повноваження припиняються за рішенням наглядової ради. 
У разі звільнення посадових осіб їм виплачуються компенсації, передбачені чинним законодавством. 
 

9) повноваження посадових осіб емітента 

 
Голова та члени наглядової ради:  
1. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосів 
вiд кiлькiсного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової 
ради.  
2. Голова наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання наглядової ради та головує на них, здiйснює 
iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про наглядову раду.  
3. У разi неможливостi виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один 
iз членiв наглядової ради за її рiшенням.  
4. Члени наглядової ради беруть участь у засіданнях наглядової ради при вирішенні питань, віднесених до її 
компетенції. 
5. До компетенції ноглядової ради Товариства у звітному році були віднесені наступні питання:    
1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до 
виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження 
виконавчому органу; 
2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються 
НКЦПФР; 
3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу, вимоги до якого встановлюються 
НКЦПФР; 
4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення 
пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; 
5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою; 
6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 
7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у 
випадках, встановлених законом; 
8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 
9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 
10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 
11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом; 
12) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; 
13) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх 
винагороди; 
14) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень 
та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; 
15) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); 
16) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками служби внутрішнього аудиту (з 
внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 
витрат; 
17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про 
його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства; 
18) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду; 
19) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом; 
20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за 
результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься 
з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг; 
21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього 
незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього; 
22) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків 
виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом; 
23) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону; 
24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях; 
25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та 
ліквідацію; 



26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених 
підрозділів Товариства; 
27) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, 
поділу, виділу або перетворення Товариства; 
28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди 
на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із 
заінтересованістю у випадках, передбачених законом; 
29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе 
зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; 
30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що 
укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 
31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, 
затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 
32) надсилання оферти акціонерам відповідно до вимог закону за наслідками придбання контрольного пакета 
акцій Товариства; 
33) надання згоди на вчинення від імені Товариства правочинів на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) 
гривень (крім договорів страхування, перестрахування та банківського вкладу, які укладаються головою правління 
незалежно від їх суми), та правочинів щодо нерухомого майна, гарантій, поручительств, застави, іпотеки, позики, 
кредиту; 
34) надання згоди на списання майна та безнадійної простроченої дебіторської заборгованості. 
 
Голова та члени правління: 
 
1. До повноважень правління як колегіального органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом 
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, а саме: 
1) формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; 
2) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому 
Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; 
3) розробка перспективних планів страхування та перестрахування; 
4) розробка та затвердження організаційної структури Товариства; 
5) розробка напрямків питань підбору, розстановки та перепідготовки кадрів; 
6) затвердження внутрішніх положень, що передані для затвердження наглядовою радою; 
7) розгляд та затвердження звітів та балансів Товариства (крім річних); 
8) розгляд матеріалів ревізій та перевірок діяльності Товариства; 
9) заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень; 
10) розгляд інвестиційних проектів Товариства; 
11) розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення 
виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору; 
12) вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства за винятком тих, що 
входять до компетенції інших органів Товариства. 
2. Питання, що віднесені до компетенції правління, вирішуються колегіально. Рішення правління приймаються 
способом відкритого голосування простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. При 
однаковій кількості голосів голос голови правління є вирішальним. Головує на засіданнях правління та керує його 
роботою голова правління. 
3. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. 
Голова правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надавати можливість ознайомлення 
з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання головою правління своїх повноважень, ці 
повноваження виконує призначена ним особа.  
Голова правління Товариства: 
1) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства, несе відповідальність за виконання покладених на 
Товариство завдань; 
2) організує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства; 
3) затверджує поточні плани діяльності та розвитку Товариства; 
4) без довіреності діє від імені Товариства, представляє інтереси Товариства у відносинах з органами державної 
влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у 
відносинах з фізичними та юридичними особами; 
5) вчиняє від імені Товариства правочини та укладає (підписує) від імені Товариства будь-які договори (угоди, контракти) з урахуванням обмежень щодо їх змісту та суми, які встановлені законодавством та цим Статутом; 
6) з урахуванням обмежень, встановлених законом та Статутом, виступає розпорядником коштів та майна 
Товариства; 
7) видає довіреності на право вчинення дій і представництва від імені Товариства; 
8) відкриває поточні та інші рахунки в банках для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахунків, 
кредитних та касових операцій Товариства, користується правом першого підпису фінансових документів; 
9) затверджує договірні ціни та тарифи на послуги, що надаються Товариством; 
10) затверджує правила страхування, правила формування страхових резервів, інші внутрішні нормативні 
документи щодо страхування (перестрахування); 
11) затверджує режим роботи, внутрішній трудовий розпорядок Товариства;  



12) здійснює прийняття та звільнення працівників Товариства, встановлює розподіл обов'язків, застосовує до 
працівників засоби заохочення та стягнення; 
13) затверджує штатний розпис та зміни до нього, розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників 
Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв; 
14) видає накази і дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; 
15) укладає від імені акціонерів Товариства колективний договір; 
16) вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством, цим статутом та положенням про 
правління, які не входять до компетенції інших органів Товариства. 
 
Внутрішній аудитор: 
 
До повноважень внутрішнього аудитора Товариства належить: 
1) Проведення перевiрок з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю Товариства, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного дiяльностi Товариства, а також 
оцiнювання його.  
2) Забезпечення органiзацiї постiйного контролю за дотриманням працiвниками Товариства встановлених 
процедур проведення операцiй, функцiй та повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками.  
3) Розгляд фактiв порушень працiвниками Товариства чинного законодавства, у тому числi нормативно-правових 
актiв Нацкомфiнпослуг та внутрiшнiх документiв, якi регулюють дiяльнiсть Товариства.  
4) Iнформування виконавчого органу Товариства про недопущення дiй, результатом яких може стати порушення 
чинного законодавства, в тому числi нормативно-правових актiв Нацкомфiнпослуг.  
5) Розробка рекомендацiй щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та 
здiйснення контролю за їх виконанням.  
 

10) висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, 
зазначеної у підпунктах 5 - 9 цього пункту, а також перевірки інформації, 

зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту. 
  

 
До Звіту про корпоративне управління долучаємо iнформацiю (Думка аудитора щодо інформації визначених у 
пунктах визначених в Законі України "Про цінні папери та фондовий ринок"), яка знаходиться на сайтi товариства 
та завантажити її можна за посиланням: http://www.velta.kiev.ua/images/documents/Zvit_audit_st_40_1_2019.pdf 
(Ім'я: Zvit_audit_st_40_1_2019.pdf Розмір: 4616010 байт (4507 KiB) CRC32: FBDA5D88) 
 



Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринку фінансових послуг" 

 
ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ВЕЛТА"  
ЗА 2019 РІК 
 
1.Мета провадження діяльності фінансової установи. 
Метою діяльності Приватного акціонерного товариства "Велта" (далі - Товариство) є одержання прибутку шляхом 
надання послуг з усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення 
фінансової діяльності  в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом товариства. 
 
2. Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело 
розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. 
Фактів недотримання Кодексу корпоративного управління Приватного акціонерного товариства "Велта" (нова 
редакція), затвердженого рішенням загальних зборів товариства від 03.04.2019 р., протокол № 2, текст якого 
розміщено на веб-сайті Товариства (www.velta.kiev.ua), протягом 2019 року не було. 
 
3. Власники істотної участі (в тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 
Власники істотної участі Товариства: 
 
№ з/п ПІБ/найменування  
1 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Поло" Ідентифікаційний код 24267021 
Місцезнаходження: 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд. 1-А, офіс № 5, тел. (044) 592-54-36 
Загальна кількість простих іменних акцій - 92500 шт. Частка в статутному капіталі Товариства складає 25 %. 
 
2 Латишева Валентина Дмитрівна Загальна кількість простих іменних акцій - 222000 шт. 
Частка в статутному капіталі Товариства складає 60 %. 
3 Ковальчук Дмитро Володимирович Загальна кількість простих іменних акцій - 55500 шт. 
Частка в статутному капіталі Товариства складає 15 %. 
 
Особа, що здійснює контроль за фінансовою установою - Латишева Валентина Дмитрівна. 
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам.  
Протягом 2019 року змін у складі власників істотної участі не відбувалось. 
 
4. Склад наглядової ради фінансової установи та його зміна за рік, у тому числі утворені нею комітети. 
Наглядова рада ПрАТ  "Велта" складається з двох осіб: 
 
Голова наглядової ради Латишева Валентина Дмитрівна Член наглядової ради Ковальчук Дмитро Володимирович 
 
Протягом 2019 року змін у складі наглядової ради Товариства не відбувалось. 
Комітети наглядовою радою Товариства не утворювалися. 
 
5. Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміна за рік. 
Правління ПрАТ "Велта" - колегіальний виконавчий орган, що здійснює управління поточною діяльністю 
Товариства. Правління підзвітне загальним зборам Товариства та наглядовій раді і організовує виконання їх 
рішень. Організація роботи правління визначається чинним законодавством, статутом Товариства, Кодексом 
корпоративного управління, положенням про правління. 
Голова та члени правління обираються та їх повноваження припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання та здійснює керівництво  поточною діяльністю 
Товариства. 
Правління Товариства складається з трьох осіб:  
- Голова правління Мельник Микола Павлович; 
- Заступник голови правління Балакіна Ганна Анатоліївна; 
- Член правління, головний бухгалтер Хілінська Ірина Леонардівна. 
Протягом 2019 року змін у складі правління Товариства не відбувалось. 
 
6. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що 
призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 
Протягом 2019 року факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства внутрішніх 
правил, що призвели до заподіяння шкоди Товариству або споживачам фінансових послуг, відсутні. 
 
7. Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, в тому числі до 
членів її наглядової ради та виконавчого органу.  
Заходи впливу протягом 2019 року органами державної влади до Товариства не застосовувалися.   
Заходи впливу до членів наглядової ради та виконавчого органу протягом 2019 року не застосовувалися.   
 



8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи. 
За виконання обов'язкiв голови та члена наглядової ради Товариства виплата винагороди як у грошовій, так i в натуральній формі не встановлювалася. Голова та член наглядової ради Товариства виконують свої функції на 
безоплатній основі. За 2019 рік  винагороди не отримували. 
Голова правління Товариства за 2019 рік отримав за виконання своїх обов'язків заробітну плату згідно штатного 
розпису. 
Заступник голови правління Товариства, член правління, за 2019 рік отримав за виконання своїх обов'язків 
заробітну плату згідно штатного розпису. 
Головний бухгалтер Товариства, член правління, за 2019 рік отримав за виконання своїх обов'язків заробітну плату 
згідно штатного розпису. 
 
9. Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом року. 
Основними факторами ризику, які впливали на діяльність Товариства протягом 2019 року, є наступні, загальні для страхового ринку, ризики: 
-  фінансова криза в Україні, як наслідок, це призводить до зниження індексу споживчих попитів потенційних 
страхувальників; 
- демпінг тарифів, завищений розмір комісійної винагороди, що обумовлено недобросовісною конкуренцією на 
ринку страхування та веде до понесення втрат добросовісними страховиками; 
-  нестабільність банківської системи, що створює ризик втрати страхових резервів, розміщених на депозитних 
рахунках банків; 
- дія значних валютних обмежень, що вводяться Національним банком України (обов'язковий продаж валюти, 
зарахування коштів після обов'язкового продажу за найнижчим курсом тощо), що призводить до зменшення 
доходів, відсутності валюти на ринку; 
- політична криза в Україні, яка призвела до зменшення кількості укладених договорів та надходжень страхових 
платежів від страхувальників-нерезидентів. 
 
10. Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики. 
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.   
Діяльність Товариства з управління ризиками основної діяльності включає наступні процеси та принципи: 
- урахування всіх аспектів обслуговування клієнтів, включаючи надійність послуг, дотримання термінів, 
оперативний розгляд скарг і активний збір відгуків клієнтів, а також реагування на них; 
- надання клієнтам достовірної інформації про страхові продукти та умови страхування; 
- чіткий розподіл обов'язків між працівниками Товариства щодо проведення презентацій, переговорів, 
ведення документообігу, врегулювання страхових випадків; 
- ідентифікація об'єктів страхування; 
- оцінка ризиків та розробка широкого спектру умов страхування, визначення розмірів страхових премій відповідно до затверджених умов; 
- передача надлишків відповідальності у перестрахування відповідно до встановлених розмірів власного 
утримання; 
   Істотними елементами системи управління ризиками страхування є наступні: 
- Поділ страхових продуктів Товариства на такі, що призначені для масових продаж шляхом обов'язкової 
презентації страховим персоналом всім клієнтам, що обслуговуються (стандартні), та для одиничних продажів VIP 
клієнтам (ексклюзивні).  
- Завчасна розробка детальної технології ідентифікації об'єктів, що пропонуються на страхування, та визначення 
умов і вартості страхування для стандартних страхових продуктів продукт-менеджерами центрального офісу. 
- Розмежування повноважень щодо проведення переговорів, передстрахового огляду об'єктів, нормоконтролю 
страхових документів та прийняттю рішень про укладання договору страхування між працівниками Товариства. 
- Забезпечення перестрахування відповідальності, що прийнята Товариством понад власне утримання. 
 
11. Результати  функціонування  протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в 
примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 
На виконання вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" 
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. Посада внутрішнього 



аудитора передбачена штатним розписом з визначеним посадовим окладом. Діяльність внутрішнього аудитора 
полягає в проведенні перевірок та здійсненні оцінки таких елементів: 
- системи внутрішнього контролю Товариства; 
- фінансової і господарської інформації; 
- економічності та продуктивності діяльності Товариства; 
- дотримання законів, нормативних актів та інших зовнішніх вимог.  
Протягом 2019 року внутрішній аудитор здійснював нагляд за поточною діяльністю Товариства, контроль за 
дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків 
фінансових послуг, та рішень органів управління Товариства, проводив вибіркові перевірки дотримання прийнятої 
економічної політики, внутрішніх положень, фінансової діяльності Товариства та його структурних підрозділів. За 
результатами перевірок складалися висновки внутрішнього аудитора, які надавалися наглядовій раді і правлінню 
Товариства, з пропозиціями щодо поліпшення фінансової та управлінської діяльності Товариства. 
Економічна ефективність показників страхової діяльності Товариства за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року за видами страхування: 
                                                                                
                                                                                                                                           (тис.грн.) 
№ 
з/п Вид страхування Надходження страхових платежів  
Виплата страхового відшкодування 
  
Рівень виплат, %, рази  
Віддано в перестраху-вання 
 
1 страхування наземного транспорту (крім залізничного) 0,0 - - - 
2 страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 402,3 - - 174,4 
3 страхування вантажів та багажу 0,0 - - - 
4 страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) 0,0
 -        - - 
5 страхування фінансових ризиків  0,0 -        - - 
6 страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 ст.6) 225,0  
6,0 
 
        
   0,03  
104,2 
 
7  страхування від нещасних випадків 0,2 -        - - 
8  страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) 0,0  
 
 
-  
 
 
       -    
 
 
- 
9  страхування відповідальності перед третіми особами 33 048,8  
3 343,5  
    0,1                         15 833,9 
 
10  страхування медичних витрат 0,0 - - - 
11  медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)  0,3  
-  
       - - 
12 виданих та прийнятих гарантій 0,0  
-  
     - - 
 Всього по добровільному страхуванню 33 676,8  
3 349,5  
     0,1 16 112,5 
  
                                                                                                                                        (тис.грн.) 
№ 
з/п Вид страхування Надходження страхових платежів  
Виплата страхового відшкодування 
  
Рівень виплат, %, рази  
Віддано в перестраху-вання 



 
1. Обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  0,0 - - - 
2. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 1 332,3 - - 756,4 
3. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами або 
аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки  0,0 - - - 
4. Обов'язкове  страхування  відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 1,2 -
 - - 
5. Обов'язкове страхування  відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) 
небезпечних відходів 0,0 - - - 
6. Обов'язкове особисте страхування пожежних дружин  0,0 - - - 
 Всього по обов'язковому страхуванню 1 333,5  
-  
     - 756,4 
 
Пріоритетними видами страхування в 2019 році були добровільне страхування відповідальності перед третіми 
особами та обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка 
може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту .  
    Економічні порівняльні показники страхової діяльності станом на 31.12.2019 року.  
                                                                                                                                       (тис.грн.) 
   Показники 31.12.2018 р. 31.12.2019 р. 
Страхові платежі (премії‚ внески)‚ в т.ч.: 41 580,4 33 892,9 
Частки страхових платежів (премій‚ внесків)‚ належні перестраховикам‚ в т.ч.: 21 042,9 16 868,9 
Перестраховикам-нерезидентам 969,7 756,4 
Резерви незароблених премій 12 776,1 9 849,5 Частка перестраховиків в резервах незароблених премій‚ в т.ч.: 6 562,4 4 320,6 
Перестраховиків-нерезидентів 259,9 212,7 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків - - 
Страхові виплати та страхове відшкодування 189,2 3 349,5 
     
Платоспроможність та страхові резерви. 
 ПрАТ  "Велта" дотримується вимог ст. 30 Закону України "Про страхування" та пунктів 34, 45 Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів), 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 913, щодо забезпечення 
платоспроможності:      
                                                                                                    (тис.грн.) Показник Станом на 31.12.2018 року Станом на 31.12.2019 року 
Сплачений статутний капітал 20 350,0 
 20 350,0 
 
Гарантійний фонд 23 094,0 18 809,7 
Капітал у дооцінках 210,0 210,0 
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом 42 291,6
 41 032,1 
Станом на 31.12.2019 року вартість чистих активів Товариства становить 41 032,1 тис. грн., що перевищує розмір 
зареєстрованого статутного капіталу, що відповідає вимогам пункту 56 Ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім діяльності на ринку цінних паперів), затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 913. 
   
Страхові резерви за 2019 рік  сформовані  Товариством з дотриманням вимог ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
затверджених розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004 року № 3104 (зі змінами та доповненнями). 
 
Розрахунок та формування технічних резервів в 2019 р.:    
                                                                                                                              (тис.грн.)                                                                                                                 
Резерв незароблених премій 11 162,2 11 543,1 11 579,9  9 849,5 
 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків - - - - 
Резерв катастроф 4 579,8 4 701,4 1 857,5 1 905,9 Страхові резерви, всього 15 742,0 16 244,5 13 437,4 11 755,4 
звітна дата 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019 31.12.2019 
 
Розміщення страхових резервів (із зазначенням категорій активів) відповідно до вимог ст. 31 Закону України "Про 
страхування" та Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року № 850, та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 року за 
№ 782/32234, на звітні дати в періоді, що перевірявся: 
 
 (тис.грн.) 



Звітний період Сформовані страхові резерви Всього розміще-но стра-хових резервів Розміщення страхових 
резервів  
   поточні рахунки в банках Банків-ські вкла-ди (депо-зити) Готівка в касі підпри-
ємства права вимоги до пере-страхо-виків 
  
Технічні резерви в т.ч.резервів  з обов'язкового страхув. цивільн.відповідальності за ядерну шкоду  
    
31.03.2019 15 742,0 5 001,7 15 742,0 3 400,0 10 220,0 0,0 2 122,0 
30.06.2019 16 244,5 5 093,1 16 244,5 2 600,0 11 300,0 0,0 2 344,5 
30.09.2019  13 437,4 2 252,4 13 437,4 3 200,0 9 400,0 0,0 837,4 
31.12.2019  11 755,4 2 297,4 11 755,4 2 830,0 8 200,0 0,0 725,4 
 
 
 12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи 
розмір. 
Протягом 2019 р. Товариством не було здійснено відчуження активів у обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті розмір.  
 
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у 
статуті фінансової установи розмір. 
Оцінка активів при їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує вказаний у статуті розмір, не 
здійснювалась.  
 
14. Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого 
об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною. Товариство протягом 2019 року співпрацювало з Повним товариством "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" за 
генеральним договором добровільного страхування вiдповiдальностi осіб, що відповідають за сплату митних 
платежів, відповідно до якого Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" виступало страхувальником на 
підставі укладених з цими особами договорів. Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" від свого імені, 
але за рахунок осіб, що відповідають за сплату митних платежів, укладало з Товариством договори добровільного 
страхування вiдповiдальностi осіб, що відповідають за сплату митних платежів, перераховувало Товариству за 
рахунок отриманих від цих осіб коштів страхові премії та сприяло в інтересах осіб, відповідальних за сплату 
митних платежів, врегулюванню страхових випадків. 
 
15. Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо 
аудиторського висновку. Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 
висновку не надавалися. 
 
16. Зовнішній аудитор наглядової ради фінансової установи, призначений протягом року. 
Зовнішній аудитор наглядової ради Товариства протягом 2019 року не призначався.  
У 2019 році вищим органом Товариства було призначено зовнішнього аудитора для проведення аудиторської 
перевірки діяльності Товариства - аудиторську фірму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 
фірма "Аудит-Стандарт", 04080, м. Київ, вулиця Юрківська/Фрунзе, буд. 2-6/32, літ. "А", ідентифікаційний код 
32852960. 
Для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства за звітний період вищим органом Товариства 
призначено зовнішнього аудитора - аудиторську фірму Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська 
фірма "Рада Лтд", 01103, м. Київ, бульвар Дружби Народів, будинок 18/7, ідентифікаційний код 20071290. 
 
17. Інформація про діяльність зовнішнього аудитора: 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Рада Лтд" включене до Реєстру аудиторів та 
суб'єктів аудиторської діяльності за № 1575, в тому числі до розділу 4 (суб'єкти аудиторської діяльності, які мають 
право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес); 
 -  загальний стаж аудиторської діяльності - 23 роки; 
 - кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги Товариству - проведення аудиторської перевірки за 
звітний рік; 
 - перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі протягом року - відсутні; 
 - випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора - відсутні. 
17.1. Ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років: У 2015 - 2016 роках аудиторські послуги надавала аудиторська фірма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
"Фінком-Аудит".  
У 2017 - 2019 роках аудиторські послуги надавало Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма 
"Аудит-Стандарт". Ротація зовнішнього аудитора була викликана виключенням Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "Фінком-Аудит" з реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, за власним рішенням. 
Для проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства за 2019 рік призначено зовнішнього аудитора - 
Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Рада Лтд". Ротація зовнішнього аудитора 
викликана виключенням Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудит-Стандарт" з 
розділу 4 Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть надавати послуги з обов'язкового 
аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.  



17.2. Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Стягнення не застосовувались, факти подання недостовірної звітності відсутні. 
 
18. Інформація про захист фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг: 
- наявність механізму розгляду скарг 
Механізм розгляду скарг Товариства регулюється внутрішнім Положенням про розгляд заяв i скарг щодо надання 
страхових послуг Приватним акціонерним товариством "Велта", затвердженим рішенням наглядової ради 
Товариства від 25.11.2011 р., протокол № 7/2011. 
- прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги 
 Балакiна Ганна Анатоліївна, заступник голови правління. 
- стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг) 
Протягом 2019 року скарг стосовно надання Товариством фінансових послуг не надходило. 
- наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду 
Протягом 2019 року позови до суду стосовно надання Товариством фінансових послуг не надходили.   
 
19. Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено законами з питань регулювання 
окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами 
органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 
Принципи корпоративного управління Товариства регулюються чинним законодавством України, Статутом  
Товариства та  внутрішніми документами Товариства (Кодексом корпоративного управління Приватного 
акціонерного товариства "Велта",  Положенням про загальні збори ПрАТ "Велта", Положенням про наглядову раду 
ПрАТ "Велта", Положенням про правління ПрАТ "Велта"), рішеннями загальних зборів Товариства та наглядової ради. 
Ефективне управління досягається завдяки кваліфікованому виконавчому органу, раціональному і чіткому 
розподілу повноважень, а також належній системі підзвітності та контролю.  
Система корпоративного управління створює необхідні умови для своєчасного обміну інформацією та ефективної 
взаємодії між членами наглядової ради та виконавчого органу.  
Акціонери як власники Товариства вирішують найважливіші питання діяльності Товариства. Рішення з таких 
питань приймаюся вищим органом Товариства - загальними зборами Товариства. Перелік повноважень загальних 
зборів прописаний у Статуті Товариства. За підсумками року виконавчий орган звітує перед загальними зборами 
про свою діяльність та загальний стан Товариства. У разі відхилення напрямку діяльності Товариства від 
попередньо визначених планів та мети виконавчий орган при наданні звітів вказує на це з наданням відповідних 
пояснень. Звіт виконавчого органу загальним зборам Товариства включає інформацію, яка надає можливість акціонерам детально обговорити та критично оцінити стратегію, ризики, напрямки діяльності та фінансові 
результати діяльності Товариства. 
Основні принципи корпоративного управління ПрАТ "Велта": 
- Дотримання законодавства України стосовно діяльності приватних акціонерних товариств з врахуванням 
специфіки страхової діяльності. 
- Забезпечення захисту прав і законних інтересів акціонерів Товариства. 
- Забезпечення розподілу обов`язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління 
Товариства. 
- Забезпечення прозорості та своєчасності розкриття належної достовірної інформації. 
- Запобігання конфліктам інтересів. 
- Забезпечення лояльності та відповідальності перед заінтересованими особами. 
- Забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками. 
 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування юридичної особи 

Ідентифікацій
ний код 
юридичної 
особи 

Місцезнаходження Кількість акцій 
(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю "ПОЛО" 

24267021 04107 м. Київ . м. Київ вул. 
Багговутiвська, буд. 1-А, офiс № 5 

92500 25 92500 0 

Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)  фізичної особи Кількість акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) прості іменні   привілейовані 
іменні 

Латишева Валентина Дмитрiвна 222000 60 222000 0 

Ковальчук Дмитро Володимирович 55500 15 55500 0 

Усього 370000 100 370000 0 

 



X. Структура капіталу 

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість 
(грн) Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 
та/або допуску до торгів на фондовій 
біржі в частині включення до 

біржового реєстру 
1 2 3 4 5 

Акції прості іменні 370000 55 

Кожна проста акція Товариства 
надає акціонеру однакову сукупність 

прав, включаючи права на: 
- участь в управлінні Товариством; 

- отримання дивідендів; 
- отримання в разі ліквідації 

Товариства частини його майна або 
вартості частини майна Товариства; 

- отримання інформації про 
господарську діяльність Товариства. 
Акціонери Товариства мають право 
здійснити продаж або іншим чином 
відчуження належних їм цінних 
паперів, що засвідчують участь у 

Товаристві, в порядку, 
встановленому законодавством. При 
цьому акціонери користуються 
переважним правом на придбання 
акцій Товариства, що відчужуються 
їх власником третій особі, за ціною 
та на умовах, запропонованих 
акціонером третій особі, 

пропорційно кількості акцій, що 
належать кожному з них.  

Акціонер, який має намір відчужити 
належні йому акції третій особі, 
зобов'язаний письмово повідомити 
про це Товариство із зазначенням 
ціни та інших умов відчуження 

акцій. Після отримання письмового 
повідомлення правління Товариства 
зобов'язане протягом двох робочих 

днів направити за рахунок 

Публічна пропозиція відсутня, допуску 
до торгів на біржі немає 



Товариства копії повідомлення всім 
іншим акціонерам. 

Переважне право акціонерів діє 
протягом двох місяців з дня 
отримання Товариством 

повідомлення акціонера про намір 
відчужити акції. Строк переважного 
права припиняється, якщо до його 
спливу від усіх акціонерів отримані 
письмові заяви про використання 
або про відмову від використання 
переважного права на придбання 

акцій.     
Якщо акціонери протягом 
встановленого строку не 

скористаються переважним правом 
на придбання всіх акцій, що 

пропонуються для відчуження, акції 
можуть бути відчужені третій особі 
за ціною та на умовах, зазначеними 

в повідомленні.  
У разі порушення переважного 

права на придбання акцій будь-який 
акціонер Товариства має право 
протягом трьох місяців з моменту, 
коли він дізнався або повинен був 
дізнатися про таке порушення, 
вимагати в судовому порядку 
переведення на нього прав та 
обов'язків покупця акцій.  

Уступка переважного права іншим 
особам не допускається. Переважне 
право акціонерів не поширюється на 
випадки переходу права власності на 
акції Товариства в результаті їх 

спадкування чи правонаступництва.  
У разі виникнення права звернення 
стягнення на акції Товариства в 
зв'язку з їх заставою відчуження 
таких акцій здійснюється з 

дотриманням переважного права 



акціонерів на придбання цих акцій. 
Переважне право Товариства на 
придбання акцій власної емісії, що 
пропонуються акціонером до 
відчуження третім особам, не 

допускається.  
Акціонери Товариства можуть мати 

й інші права, передбачені 
законодавством та статутом 

Товариства. 
Акціонери Товариства  зобов'язані: 
- дотримуватися вимог статуту та 
інших внутрішніх документів 

Товариства; 
- виконувати рішення загальних 

зборів та інших органів Товариства; 
- виконувати свої зобов'язання перед 
Товариством, у тому числі пов'язані 

з майновою участю; 
- оплачувати акції у розмірі, в 

порядку та засобами, що передбачені 
статутом Товариства; 

- не розголошувати комерційну 
таємницю та конфіденційну 
інформацію про діяльність 

Товариства. 
Акціонери Товариства можуть також 
мати інші обов'язки, встановлені 
чинним законодавством України. 

 

Примітки Всі 100% акцій товариства складають статутний капітал товариства. 
 



XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 
зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного 
паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість 
акцій (грн.) 

Кількість 
акцій (штук) 

Загальна 
номінальна 
вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11.01.2011 25/1/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000106785 
Акція проста 
бездокумент
арна іменна 

Бездокументарнi 
iменнi 55.00 370000 20350000.00 

100.000000000
000 

Опис 
Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась. Фактiв лiстингу цiнних паперiв Товариства на фондових бiржах не було. 
Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 25/1/11 дата реєстрацiї 11.01.2011 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 18 квiтня 2011 р. у зв'язку 
зi змiною найменування Закритого акцiонерного товариства "Велта" на Приватне акцiонерне товариство "Велта". 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 
кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 
випуску 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Кількість акцій у 
випуску (шт.) 

Загальна 
номінальна вартість 

(грн) 

Загальна кількість 
голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими обмежено 

(шт.) 

Кількість 
голосуючих акцій, 
права голосу за 
якими за 

результатами 
обмеження таких 
прав передано іншій 

особі (шт.) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

11.01.2011 25/1/11 UA4000106785 370000 20350000.00 277500 92500 0 

Опис У емітента існують неголосуючі акції відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про депозитарну систему України" та Листа 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року. 

 



   XIII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

 
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю ) 
 

Власні основні засоби 
(тис.грн.) 

Орендовані основні 
засоби (тис.грн.) 

Основні засоби , 
всього (тис.грн.) Найменування основних 

засобів На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1.Виробничого призначення 545.000 120.000 2529.000 2464.000 3074.000 2584.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 63.000 27.000 0.000 0.000 63.000 27.000 

- транспортні засоби 482.000 93.000 0.000 0.000 482.000 93.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 6.000 6.000 6.000 6.000 

- інші 0.000 0.000 2523.000 2458.000 2523.000 2458.000 

2. Невиробничого призначення 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інестиційна нерухомість 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

- інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 545.000 120.000 2529.000 2464.000 3074.000 2584.000 

 
Пояснення :  Встановлений Товариством очікуваний термін корисного використання 
об' єктів основних засобів за основними групами наступний: нерухомість - 50 років; 
автомобілі - 10 років; меблі - 5 років; комп' ютери і монітори - 5 років; офісна 
техніка - 5 років; мобільні телефони - 5 років; інше - 5 років.  
Машини та обладнання  
- сума нарахованого зносу 80,0; 
- ступi нь їх зносу 59 %; 
- термi н використання   5 років; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Траспортні засоби 
- сума нарахованого зносу 537,0; 
- ступi нь їх зносу 58%; 
- термi н використання 10 років; 
-   ступінь їх використання не визначено; 
Основні засоби емітента використовуються на 100 %. Всі основні засоби 
використовуються за виробничим призначенням. Суттєвих змін у вартості основних 
засобів не було. Обмежень на використання майна емітента немає. 
 



2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 
Найменування показника (тис.грн.) За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 41276 48126 

Статутний капітал (тис.грн.) 20350 20350 

Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 20350 20350 

Опис Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до пункту 2 статті 14 Закону України 
"Про акціонерні товариства" № 514-VI від 17.09.2008 р. та Додатку 1 до Національного 
положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", 
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення 
вартості чистих активів проводилося за формулою: Власний капітал (вартість чистих активів) 
товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань 
перед іншими особами 

Висновок Розрахункова вартість чистих активів(41276.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного 
капіталу(20350.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. 
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець 
року. 

 
3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнен

ня 

Непогашена 
частина 
боргу 

(тис.грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток 
річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку, у тому числі : Х 0.00 Х Х 
Зобов'язання за цінними паперами Х 0.00 Х Х 
у тому числі за облігаціями (за кожним 
випуском) : 

Х 0.00 Х Х 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

Х 0.00 Х Х 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

Х 0.00 Х Х 

За векселями (всього) Х 0.00 Х Х 
за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами) (за кожним 
видом): 

Х 0.00 Х Х 

За фінансовими інвестиціями в корпоративні 
права (за кожним видом): 

Х 0.00 Х Х 

Податкові зобов'язання Х 195.00 Х Х 
Фінансова допомога на зворотній основі Х 0.00 Х Х 
Інші зобов'язання та забезпечення Х 10348.00 Х Х 
Усього зобов'язань та забезпечень Х 10543.00 Х Х 
Опис Кредитiв банку немає. Поточнi зобов'язання станом на 31.12.2019 р. становлять 693 тис. грн. та 

класифiкуються таким чином - за розрахунками: 
- кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 65 тис. грн..; 
- за розрахунками з бюджетом - 195 тис. грн..;  
- поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - 0 тис. грн.; 
- поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 366 тис. грн.; 
- iншi зобов'язання Товариства складають 67 тис. грн. 
 

 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" 

Організаційно-правова форма Публiчне акцiонерне товариство 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

30370711 

Місцезнаходження 04107 УКРАЇНА . м.Київ вул.Тропініна, 7-г 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

Рішення № 2092 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 
Факс (044) 591-04-00 
Вид діяльності Депозитарна діяльність центрального депозитарію 
Опис З депозитарiєм укладено договiр на обслуговування емiсiї. 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00002/ARM 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР 
Опис Подання звітності до НКЦПФР 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

ДУ "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна органiзацiя (установа, заклад) 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

21676262 

Місцезнаходження 03150 УКРАЇНА . м.Київ вул.Антоновича, 51, оф. 1206 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

DR/00001/APA 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287-56-70 
Факс (044) 287-56-73 
Вид діяльності Діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників 

фондового ринку 
Опис Оприлюднення регульованої інформації 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Рада Лтд" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

20071290 

Місцезнаходження 01103 м. Київ . м.Київ бульвар Дружби Народів, будинок 18 
Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

1575 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

18.05.2001 

Міжміський код та телефон (044) 254-27-91 
Факс (044) 507-25-56 
Вид діяльності Аудитор 
Опис Надання висновку щодо фінансової звітності та звіту керівництва 
 
 
Повне найменування юридичної 
особи або прізвище, ім'я та по 
батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС-ФІНАНС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
Ідентифікаційний код юридичної 
особи 

24381627 

Місцезнаходження 03150 м. Київ Печерський р-н м.Київ вул.Велика Васильківська, буд.65, 
оф.410 

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності 

АЕ 263371 

Назва державного органу, що 
видав ліцензію або інший 
документ 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа 

26.09.2013 

Міжміський код та телефон (044)289-10-70 
Факс (044)289-34-78 
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи 
Опис Обслуговування рахунків акціонерів, які індивідуальне не уклали договір 

на обслуговування рахунку в цінних паперах. 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 
Територія  М. КИЇВ за КОАТУУ 8038200000 
Організаційно-правова форма господарювання  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 

за КОПФГ 111 

Вид економічної діяльності  ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ 
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників  28   
Одиниця виміру : тис. грн.   
Адреса 01015 м. Київ Печерський р-н м. Київ вул.Московська, 46/2, т.(044) 
254-48-50 
 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

  

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку    
за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 
Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2019 р.  

 

                                                                    Форма № 1                                      Код за ДКУД 1801001 
 
 

Актив Код 
рядка 

На початок 
звітного періоду 

На кінець звітного 
періоду 

                                                  1 2 3 4 
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи 
 

1000 243 243 

первісна вартість 1001 243 243 
накопичена амортизація 1002 -- -- 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -- -- 
Основні засоби 1010 545 446 
первісна вартість 1011 1061 1063 
знос 1012 516 617 
Інвестиційна нерухомість 1015 -- -- 
Довгострокові біологічні активи 1020 -- -- 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 
 

1030 -- -- 

інші фінансові інвестиції 1035 3940 7088 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -- -- 
Відстрочені податкові активи 1045 -- -- 
Інші необоротні активи 1090 -- -- 
Усього за розділом I 1095 4728 7777 
II. Оборотні активи  
Запаси 

1100 1 28 

Виробничі запаси 1101 1 -- 
Поточні біологічні активи 1110 -- -- 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 

1125 2178 1805 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 
 

1130 4 5 

з бюджетом 1135 -- 945 
у тому числі з податку на прибуток 1136 -- 945 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 1140 41 35 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18686 11281 
Поточні фінансові інвестиції 1160 -- -- 
Гроші та їх еквіваленти 1165 29604 25429 
Рахунки в банках 1167 29604 25429 
Витрати майбутніх періодів 1170 -- -- 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 6562 4514 
резервах незароблених премій 1183 6562 4514 
Інші оборотні активи 1190 -- -- 
Усього за розділом II 1195 57076 44042 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 1200 -- -- 



вибуття 
Баланс 1300 61804 51819 
 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного року 

На кінець звітного 
періоду 

                                                   1 2 3 4 
І. Власний капітал 
Зареєстрований (пайовий) капітал  
 

1400 20350 20350 

Капітал у дооцінках 1405 210 210 
Додатковий капітал 1410 4472 1906 
Резервний капітал 1415 780 780 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 22314 18030 
Неоплачений капітал 1425 -- -- 
Вилучений капітал 1430 -- -- 
Усього за розділом I 1495 48126 41276 
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов'язання 
 

1500 -- -- 

Довгострокові кредити банків 1510 -- -- 
Інші довгострокові зобов'язання 1515 -- -- 
Довгострокові забезпечення 1520 -- -- 
Цільове фінансування 1525 -- -- 
Страхові резерви 1530 12776 9850 
резерв незароблених премій 1533 12776 9850 
Усього за розділом II 1595 12776 9850 
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 
Короткострокові кредити банків  
 

1600 -- -- 

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов'язаннями  
 

1610 -- -- 

товари, роботи, послуги 1615 44 65 
розрахунками з бюджетом 1620 323 195 
у тому числі з податку на прибуток 1621 323 195 
розрахунками зі страхування 1625 -- -- 
розрахунками з оплати праці 1630 -- -- 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

1650 277 366 

Поточні забезпечення 1660 -- -- 
Доходи майбутніх періодів 1665 -- -- 
Інші поточні зобов'язання 1690 258 67 
Усього за розділом IІІ 1695 902 693 
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, 
 утримуваними для продажу, та групами вибуття 
 

1700 -- -- 

Баланс 1900 61804 51819 
 
 
д/ н 
 
 
В.о. голови правлiння ________________ Балакiна Ганна Анатолiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хiлiнська Iрина Леонардiвна 
 (підпис)  
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 
Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )  

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 2                                    Код за ДКУД 1801003 
 І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2000 -- -- 

Чисті зароблені страхові премії  2010 17902 20746 
Премії підписані, валова сума 2011 33893 41580 
Премії, передані у перестрахування 2012 (16869) (21043) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2927 617 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -2049 826 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг)  2050 (454) (386) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 3349 189 
Валовий:   
     прибуток  2090 14099 20171 

     збиток  2095 (--) (--) 
Інші операційні доходи  2120 3624 1380 
Адміністративні витрати  2130 (5791) (6386) 
Витрати на збут 2150 (7132) (7857) 
Інші операційні витрати  2180 (9626) (1504) 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   
     прибуток  2190 -- 5804 

     збиток   2195 (4826) (--) 
Дохід від участі в капіталі  2200 -- -- 
Інші фінансові доходи  2220 882 718 
Інші доходи  2240 -- -- 
Фінансові витрати  2250 (--) (--) 
Втрати від участі в капіталі  2255 (--) (--) 
Інші витрати  2270 (257) (320) 
Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 -- 6202 

збиток 2295 (4201) (--) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -83 -2142 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 -- -- 

Чистий фінансовий результат:   
     прибуток  2350 -- 4060 

     збиток  2355 (4284) (--) 
 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -- -- 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 -- -- 
Накопичені курсові різниці 2410 -- -- 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 -- -- 

Інший сукупний дохід 2445 -- -- 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -- -- 
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 -- -- 



Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -- -- 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -4284 4060 
 
 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 736 731 
Витрати на оплату праці 2505 2340 2213 
Відрахування на соціальні заходи 2510 497 467 
Амортизація 2515 120 85 
Інші операційні витрати 2520 22659 12827 
Разом 2550 26352 16323 
 
 

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 

Назва статті Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                   1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій  2600 370000 370000 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605 370000 370000 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610 ( 11.57837840) 10.97297300 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію  

2615 ( 11.57837840) 10.97297300 

Дивіденди на одну просту акцію  2650 -- -- 
 
д/ н 
 
 
В.о. голови правлiння ________________ Балакiна Ганна Анатолiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хiлiнська Iрина Леонардiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



 
  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 
Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом ) 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 3                                      Код за ДКУД 1801004 
 
 

Стаття Код 
рядка За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 
                                                  1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

3000 -- -- 

Повернення податків і зборів 3005 -- -- 
у тому числі податку на додану вартість 3006 -- -- 
Цільового фінансування 3010 -- -- 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 366 277 
Надходження від операційної оренди 3040 22 1021 
Надходження від страхових премій 3050 34665 39538 
Інші надходження 3095 1611 1157 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 3100 (17378) (23254) 

Праці 3105 (1890) (1787) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 (481) (462) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 (1619) (3193) 
Зобов'язання з податку на прибуток 3116 (1156) (2560) 
Зобов'язання з податку на додану вартість 3117 (4) (165) 
Зобов'язання з інших податків і зборів 3118 (459) (468) 
Витрачання на оплату авансів 3135 (5037) (5022) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 (3349) (187) 

Інші витрачання 3190 (4390) (5992) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2520 2096 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 -- -- 

необоротних активів 3205 -- -- 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 -- -- 

дивідендів 3220 -- -- 
Надходження від деривативів 3225 -- -- 
Інші надходження 3250 -- -- 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 (3149) (365) 

необоротних активів 3260 (21) (344) 
Виплати за деривативами 3270 (--) (--) 
Інші платежі 3290 (--) (--) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3170 -709 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 -- -- 

Отримання позик 3305 -- -- 
Інші надходження 3340 888 712 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 (--) (--) 

Погашення позик 3350 -- -- 
Сплату дивідендів 3355 (--) (--) 
Інші платежі 3390 (--) (--) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 888 712 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 238 2099 
Залишок коштів на початок року 3405 29604 27966 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -4413 -461 
Залишок коштів на кінець року 3415 25429 29604 



 
д/ н 
 
 
В.о. голови правлiння ________________ Балакiна Ганна Анатолiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хiлiнська Iрина Леонардiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



  Коди 
 Дата (рік, місяць,  число) 2020 01 01 
Підприємство   Приватне акціонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 
Звіт про власний капітал 

за 2019 рік  
 

                                                                    Форма № 4                                         Код за ДКУД 1801005 
 
 

Стаття Код 
рядка 

Зареєст-
рований 
(пайови

й) 
капітал 

Капітал 
у дооцін-

ках 
Додат-
ковий 
капітал 

Резер-
вний 

капітал 

Нероз- 
поділе- 
ний 

прибуток 
(непокри

тий 
збиток) 

Неопла-
чений 
капітал 

Вилу-
чений 
капітал 

Всього 

                          1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 20350 210 4472 780 22314 -- -- 48126 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Виправлення помилок 4010 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Інші зміни 4090 -- -- -- -- -- -- -- -- 
Скоригований залишок на 
початок року 4095 20350 210 4472 780 22314 -- -- 48126 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період 4100 -- -- -- -- -4284 -- -- -4284 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 4110 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам 
(дивіденди) 

4200 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Спрямування прибутку до 
зареєстрованого капіталу 4205 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Відрахування до резервного 
капіталу 4210 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Внески учасників : Внески 
до капіталу 4240 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Погашення заборгованості з 
капіталу 4245 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення капіталу : Викуп 
акцій (часток) 4260 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Перепродаж викуплених 
акцій (часток) 4265 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Анулювання викуплених 
акцій (часток) 4270 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Вилучення частки в 
капіталі 4275 -- -- -- -- -- -- -- -- 

Інші зміни в капіталі 4290 -- -- -2566 -- -- -- -- -2566 
Разом змін у капіталі 4295 -- -- -2566 -- -4284 -- -- -6850 
Залишок на кінець року 4300 20350 210 1906 780 18030 -- -- 41276 
 
д/ н 
 
 
В.о. голови правлiння ________________ Балакiна Ганна Анатолiївна 
 (підпис)  
   
Головний бухгалтер     ________________ Хiлiнська Iрина Леонардiвна 
 (підпис)  
 
 
 
 
 



Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Примi тки до фi нансової звi тностi  
за рi к, що закi нчився 31.12.2019 року 
( перi од з 01 сi чня по 31 грудня 2019 року) 
                                               ПрАТ " Велта" 
 
Опис пi дприємства та його дi яльностi: 
Повна назва товариства:   Приватне акцi онерне товариство " Велта" 
Скорочена назва товариства:   ПрАТ " Велта" 
Код  ЄДРПОУ: 21559409 
Органi зацi йно- правова форма  
товариства: Акцi онерне товариство 
 
Дата проведення державної реєстрацi ї ( створення):                                
01.12.1993 року 
 
Номер запису про включення вi домостей про юридичну особу до ЄДР:                            
№1 070 120 0000 000409 
Дата проведення останньої реєстрацi йної дi ї ( нова редакцi я статуту): 05.04.2017 
року 
Мi сцезнаходження: 01015, м. Київ, вул.. Московська 46/2 
Телефони, факси:                            (044)254-40-05, (044)2 54-48-50 
Офi цi йна сторi нка в I нтернетi:                                
www.velta.kiev.ua 
Електронна пошта (EMail)                               office@velta .kiev.ua 
Реєстрацi йний номер в Державному реєстрi фi нансових установ                                         
11100493 
Види дi яльностi  за КВЕД :     65.12 I ншi види страхування, крi м страхування 
життя 
Дотримання фi нансовою установою статтi 10 Закону про фi нансовi послуги щодо 
прийняття рi шень у разi конфлi кту i нтересi в. 
 ПрАТ " Велта" дотримується статтi 10 Закону про фi нансовi послуги щодо 
прийняття рi шень у разi конфлi кту i нтересi в. 
 
Чисельнi сть працi вникi в:                                                27  
Кi лькi сть акцi онерi в станом на 31.12.2019 р.                                           
3 
Наявнi сть вi докремлених пi дроздi лi в Не має 
Вi дповi днi сть примi щень, у яких здi йснюється фi нансовою установою обслуговування 
клi єнтi в ( споживачi в) Офi сне примi щення  розташоване за адресою: м. Київ, вул. 
Московська 46/2, є доступним для осi б з i нвалi днi стю та i нших маломобi льних груп 
населення вi дповi дно до державних будi вельних норм та стандартi в 
 
               Протягом звi тного перi оду Товариство здi йснювало фi нансово-
господарську дi яльнi сть виключно в межах законодавства України. 
  ПрАТ " Велта" є страховою компанi єю, яка має право проведення страхової i 
перестрахувальної дi яльностi вi дповi дно до отриманих лi цензi й. 
  ПрАТ " Велта" має лi цензi ї Державної комi сi ї з регулювання ринкi в фi нансових 
послуг України на здi йснення 12 видi в добровi льного та 6 видi в обов' язкового 
страхування, якi є безстроковi, країна чинностi - Україна. 
    Звi тний перi од фi нансової звi тностi 
  Звi тним перi одом, за який сформована фi нансова звi тнi сть Товариства, є перi од з 
01.01.2019 року по 31.12.2019 року. 
Згi дно МСФО 27 " Консолi дована та окрема фi нансова звi тнi сть" пi дприємство не має 
дочi рнi х пi дприємств ( фi лi й, представництв та i нш.) та не складає консолi довану 
звi тнi сть. 
Помилки у фi нансових звi тах не допускались, змi ни у фi нансовi звi ти, що пов' язанi 
з виправленням помилок, не вносились. 
  Рi шення про затвердження фi нансової звi тностi 
Фi нансова звi тнi сть ПрАТ " Велта" за рi к, який закi нчився 31 грудня в 2019 р., 
затверджена до випуску ( з метою оприлюднення)  Наглядовою радою Товариства  11 
лютого 2020 року.  
  Нi учасники Товариства, нi i ншi особи не вносили змi ни до цi єї фi нансової 
звi тностi пi сля її затвердження до випуску. 
             Умови здi йснення дi яльностi 
Представлена фi нансова звi тнi сть вi дображає точку зору керi вництва на те, який 
вплив надають умови ведення бi знесу в Українi на дi яльнi сть i фi нансове становище 



Компанi ї. Майбутнi й економi чний розвиток України залежить вi д зовнi шнi х факторi в i 
заходi в внутрi шнього характеру, що вживаються урядом для пi дтримки зростання та 
внесення змi н до податкової, юридичної та нормативної бази. Керi вництво вважає, що 
ним вживаються всi необхi днi заходи для пi дтримки стi йкостi i розвитку бi знесу 
Компанi ї в сучасних умовах, що склалися в бi знесi та економi цi. 
 
                Товариство  здi йснює свою дi яльнi сть в Українi. Таким чином, на 
бi знес Компанi ї впливають економi ка i фi нансовi ринки України, яким притаманнi 
властивостi ринку, який на даний час розвивається. Україна продовжує проведення 
економi чних реформ i розвиток свого правового, податкового поля та законодавчої 
бази вi дповi дно до потреб ринкової економi ки, проте вони пов' язанi з ризиком 
неоднозначностi тлумачення їх вимог, якi до того ж схильнi до частих змi н, що 
укупi з i ншими юридичними та фi скальними перешкодами створює додатковi проблеми 
для пi дприємств, що ведуть бi знес в Українi. Майбутня стабi льнi сть української 
економi ки багато в чому залежить вi д цих реформ i досягнень, а також вi д 
ефективностi економi чних, фi нансових i грошових заходi в, що вживаються урядом. 
Українська економi ка слабо захищена вi д спадi в на ринку i зниження темпi в 
економi чного розвитку в i нших частинах свi ту 
            Заява про вi дповi дальнi сть Керi вництва Компанi ї: 
Керi вництво несе вi дповi дальнi сть за пi дготовку фi нансової звi тностi ПрАТ " Велта". 
Фi нансова звi тнi сть достовi рно вi дображає фi нансове положення Компанi ї на 31 
грудня 2019 року, результати її господарської дi яльностi i потоки грошових коштi в 
за 2017 рi к вi дповi дно до Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi ( МСФЗ).  
Пi дготовка фi нансової звi тностi вимагає вi д керi вництва формування певних суджень, 
оцi нок та припущень, якi впливають на застосування принципi в облi кової полi тики, а 
також на суми активi в та    
зобов' язань, доходi в та витрат, вi дображенi у звi тностi. Фактичнi результати 
можуть вi дрi знятися вi д цих оцi нок. 
Керi вництво пi дтверджує, що вi дповi дна облi кова полi тика була послi довно 
застосована. В ходi пi дготовки фi нансової звi тностi Компанi ї були зробленi 
справедливi думки i оцi нки. Керi вництво також пi дтверджує, що фi нансова звi тнi сть 
Компанi ї була пi дготовлена на основi принципу безперервностi дi яльностi, 
наступностi, повноти вi дображення, обачностi, суттєвостi.  
Керi вництво Компанi ї несе вi дповi дальнi сть за ведення бухгалтерського облi ку 
належним чином, за вживання розумних заходi в для захисту активi в Компанi ї, а також 
за запобi гання i виявлення шахрайства i i нших порушень. Воно також несе 
вi дповi дальнi сть за дi яльнi сть Компанi ї вi дповi дно до законодавства України. 
  На дату пi дписання фi нансової звi тностi склад Керi вництва Товариства не 
змi нювався. 
1. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI  
Концептуальною основою фi нансової звi тностi: 
Дана фi нансова звi тнi сть пi дготовлена у вi дповi дностi до Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi.  
Концептуальною основою фi нансової звi тностi Приватного акцi онерного товариства 
" Велта" за рi к, що закi нчився 31 грудня 2019 року, є Мi жнароднi стандарти 
фi нансової звi тностi ( МСФЗ), включаючи Мi жнароднi стандарти бухгалтерського облi ку 
( МСБО) та Тлумачення ( КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мi жнародних стандартi в 
бухгалтерського облi ку ( РМСБО), в редакцi ї чиннi й на 01 сi чня 2019 року, що 
офi цi йно оприлюдненнi на веб- сайтi Мi нi стерства фi нансi в України. 
Пi дготовлена Товариством фi нансова звi тнi сть чi тко та без будь- яких застережень 
вi дповi дає всi м вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змi н, внесених РМСБО станом на 
01 сi чня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовi рне подання i нформацi ї в 
фi нансовi й звi тностi, а саме, доречної, достовi рної, зi ставної та зрозумi лої 
i нформацi ї. 
При формуваннi фi нансової звi тностi Товариство керувалося також вимогами 
нацi ональних законодавчих та нормативних вимогам актi в щодо органi зацi ї i ведення 
бухгалтерського облi ку та складання фi нансової звi тностi в Українi, якi не 
протирi чать МСФЗ. 
Фi нансова звi тнi сть Компанi ї пi дготовлена на основi принципу безперервностi 
дi яльностi, який передбачає здатнi сть Компанi ї реалi зовувати свої активи та 
виконувати свої зобов' язання в процесi здi йснення звичайної дi яльностi. Фi нансова 
звi тнi сть не включає коригування, якi необхi дно було б провести в тому випадку, 
якби Товариство не могло продовжити подальше здi йснення фi нансово- господарської 
дi яльностi вi дповi дно до принципi в безперервностi дi яльностi. 
Принципи ведення бухгалтерського облi ку:  
Бухгалтерськi й облi к ведеться у вi дповi дностi до законодавства України. Фi нансова 
звi тнi сть, яка представлена, складена на основi бухгалтерських записi в, якi 
зробленi вi дповi дно до Положень ( стандартi в) бухгалтерського облi ку ( ПСБО)  та 
I нструкцi ї про застосування Плану рахункi в бухгалтерського облi ку, активi в, 
капi талу, зобов' язань i господарських операцi й пi дприємств i органi зацi й, що була 
вi дповi дним чином скоригована з метою приведення її у вi дповi днi сть до МСФЗ. 



Коригування ( трансформацi я) фi нансової звi тностi включали рекласифi кацi ю окремих 
активi в та зобов' язань, доходi в та витрат по окремим статтям звi ту про фi нансовий 
стан та звi ту про сукупний капi тал для приведення їх у вi дповi днi сть з економi чною 
суттю операцi й. 
З метою забезпечення достовi рностi даних бухгалтерського облi ку та фi нансової 
звi тностi пi дприємства згi дно Наказу №15- з  вi д 04.12.2019 року на виконання вимог 
ст. 10 Закону України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi" 
вi д 16.07.1999 p. № 996-XIV станом на 31 грудня 2019 року проведена i нвентаризацi я 
активi в i зобов' язань, пi д час якої перевi рено i документально пi дтверджено їх 
наявнi сть, стан i оцi нка. В результатi i нвентаризацi ї в Товариствi лишку або 
нестачi активi в не виявлено; матерi альних активi в, якi частково втратили свою 
первi сну якi сть та споживчу властивi сть, застарi лих, а також матерi альних та 
нематерi альних активi в, що не використовуються, невикористаних сум забезпечення - 
не виявлено; зобов' язань, якi не вi дповi дають критерi ям визнання не виявлено. 
            Принципи складання 
     Фi нансова звi тнi сть Товариства є фi нансовою звi тнi стю загального призначення, 
яка сформована з метою достовi рно подання фi нансового стану, фi нансових 
результатi в дi яльностi та грошових потокi в Товариства для задоволення 
i нформацi йних потреб широкого кола користувачi в при прийняттi ними економi чних 
рi шень.  
Фi нансова звi тнi сть Компанi ї була пi дготовлена вi дповi дно до Мi жнародних 
стандартi в фi нансової звi тностi (" МСФЗ"). Перехi д на мi жнароднi стандарти для 
складення фi нансової звi тностi Товариство, згi дно з облi ковою полi тикою 
пi дприємства, здi йснило з 01 сi чня 2012 року.  
Нацi ональною валютою України є гривня. Отже, функцi ональною валютою i валютою 
подання фi нансової звi тностi є гривня, округлена до тисяч. 
      Для пi дготовки повного комплекту рi чної фi нансової звi тностi за 2019 рi к, 
яка включає: Звi т про фi нансовий стан ( Баланс, Форма №1), Звi т про сукупнi прибутки 
та збитки ( Звi т про фi нансовi результати, Форма №2), Звi т про рух грошових коштi в 
( Форма №3), Звi т про змi ни капi талi ( Звi т про власний капi тал, Форма №4),  примi тки 
до фi нансової звi тностi за 2019 рi к,  було використано концептуальну основу 
наступних документi в в редакцi ї чиннi й на 01 сi чня 2019 року та офi цi йно 
оприлюдненнi на веб- сайтi Мi нi стерства фi нансi в України: 
" Мi жнароднi стандарти фi нансової звi тностi ( МСФЗ). 
" Мi жнароднi стандарти бухгалтерського облi ку ( МСБО). 
" Тлумачення, розробленi Комi тетом з тлумачень мi жнародної фi нансової 
звi тностi ( КТМФЗ, ПКТ). 
" Закон України " Про бухгалтерський облi к та фi нансову звi тнi сть в Українi". 
" I ншi нацi ональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органi зацi ї i ведення 
бухгалтерського облi ку та складання фi нансової звi тностi в Українi, якi не 
протирi чать вимогам МСФЗ. 
" Методичний пi дроздi л облi кової полi тики за МСФЗ (IFRS)/MCBO (IAS) наступний: 
N п/ п Найменування методичного пi дроздi лу облi кової полi тики МСФЗ (IFRS)/MCBO 
(IAS) 
1 Основа подання i нформацi ї 1 " Перше застосування Мi жнародних стандартi в 
фi нансової звi тностi" ( МСФЗ) 
2 I стотнi оцi нки, думки та припущення 
( Порi г суттєвостi до 5% вi д чистого прибутку, року, що 
передує звi тному з поправочним коефi цi єнтом на можливе спотворення 0,75)  
3 Основнi засоби 16 " Основнi засоби" ( МСБО) 
4 Нематерi альнi активи 38 " Нематерi альнi активи" ( МСБО) 
5 Запаси 2 " Запаси" ( МСБО) 
6 Знецi нення активi в 36 " Зменшення корисностi активi в" ( МСБО) 
7 I ноземна валюта 21 " Вплив змi н валютних курсi в" ( МСБО) 
8 I нвестицi ї та i ншi фi нансовi активи  9 " Фi нансовi i нструменти" ( МСФЗ) 
9 Фi нансовi i нструменти 32 " Фi нансовi i нструменти: подання" ( МСБО),   
9 " Фi нансовi i нструменти" ( МСФЗ) ( з 01.01.2018 року) 
10 Затрати за кредитами та позиками 23 " Витрати за позики" ( МСБО) 
11 Пенсi йнi зобов' язання та i ншi виплати персоналу 1 " Перше застосування 
Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi" ( МСФЗ) 
19 " Виплати працi вникам" ( МСБО) 
12 Оренда 16 " Оренда" ( МСФЗ) 
13 Доходи i витрати 15 " Дохi д вi д договорi в з клi єнтами" ( з 
01.01.2018 року)( МСФЗ) 
14 Податок на прибуток 12 " Податки на прибуток" ( МСБО) 
15 Страхування 4 " Страховi контракти" ( МСФЗ) 
МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi. 
МСФЗ (IFRS) 17 " Договори страхування".  
18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублi кувала новий стандарт, який присвячений 
облi ку договорi в страхування, - МСФЗ (IFRS) 17 " Договори страхування". Початок 
обов' язкового застосування в фi нансової звi тностi з 01 сi чня 2021 року або пi сля 



цi єї дати. Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт 
забезпечить рi внi умови страховикi в, якi звi тують за МСФЗ, що надасть можливi сть 
користувачам оцi нити фi нансову стi йкi сть страховикi в.  
МСФЗ 17 приходить на замi ну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 роцi як тимчасовий 
стандарт. Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компанi ям вести 
облi к договорi в страхування з використанням нацi ональних стандартi в 
бухгалтерського облi ку, внаслi док чого отримано безлi ч рi зних пi дходi в щодо облi ку 
договорi в страхування. Як результат, i нвесторам стало важко порi внювати та 
зi ставляти фi нансовi показники компанi й мi ж собою. Новий стандарт приймається для 
того, аби уникнути проблеми " порi вняння", що створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що 
всi договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде 
корисним як i нвесторам, так i страховим компанi ям. Страховi зобов' язання 
враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первi сної 
вартостi (historicalcost), як було ранi ше. I нформацi я регулярно оновлюватиметься, 
надаючи бi льш корисну i нформацi ю для користувачi в фi нансової звi тностi. 
Цей  МСФЗ не розмi щено на сайтi Мi нi стерства фi нансi в України. При складання 
звi тностi за 2019 Товариство  застосовувало МСФЗ 4 " Страховi контракти". 
2. ПРИНЦИПИ ОБЛI КОВОЇ ПОЛI ТИКИ 
Облi ковi полi тики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, 
застосованi суб' єктом господарювання при складаннi та поданнi фi нансової 
звi тностi. МСФЗ наводить облi ковi полi тики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу 
скласти таку фi нансову звi тнi сть, яка мi ститиме доречну та достовi рну i нформацi ю 
про операцi ї, i ншi подi ї та умови, до яких вони застосовуються. Такi полi тики не 
слi д застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Товариство обирає та застосовує свої облi ковi полi тики послi довно для подi бних 
операцi ї, i нших подi ї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє 
визначення категорi ї статей, для яких i ншi полi тики можуть бути доречними. 
Облi кова полi тика Товариства розроблена та затверджена керi вництвом Товариства 
вi дповi дно до вимог МСБО 8 " Облi ковi полi тики, змi ни в облi кових оцi нках та 
помилки" та i нших чинних МСФЗ, зокрема МСФЗ 9 " Фi нансовi i нструменти" та МСФЗ 15 
" Дохi д вi д договорi в з клi єнтами". 
Облi кова полi тика звi тного 2019 року вi дповi дна до облi кової полi тики, що 
застосовувалась в попередньому звi тному роцi. 
Облi кова полi тика Товариства визначена наказом про облi кову полi тику № 21 вi д 29 
грудня 2014 року згi дно з мi жнародними стандартами фi нансового облi ку та 
звi тностi, в який в 2017 роцi  внесено змi ни в частинi змi н чинного законодавства. 
        Основнi положення облi кової полi тики   
        Облi кова полi тика Товариства встановлює порядок органi зацi ї та ведення 
бухгалтерського облi ку, визначає принципи, методи i процедури, що використовуються 
Товариством для складення та подання фi нансової звi тностi. Метою облi кової 
полi тики є загальна регламентацi я застосованих на практицi прийомi в та методi в 
бухгалтерського облi ку, технологi й обробки облi кової i нформацi ї та документообi гу. 
Облi кова полi тика Товариства мi стить правила ведення бухгалтерського облi ку, 
дотримання яких протягом року є  обов' язковими. 
             Облi кова полi тика пi дприємства базується на складових мi жнародних 
стандартi в бухгалтерського облi ку: безперервностi дi яльностi, постi йностi правил 
бухгалтерського облi ку, обачливостi, нарахування, окремого вi дображення активi в i 
зобов' язань, прийнятностi вхi дного балансу, прi оритету змi сту над 
формою, оцi нюваннi, вi дкритостi, консолi дацi ї, суттєвостi, конфi денцi йностi.  
      Положення облi кової полi тики, описанi нижче, застосовувалися послi довно в 
усi х звi тних перi одах, наведених в цi й фi нансовi й звi тностi. 
      Основнi положення облi кової полi тики Товариства: 
1. Прямолi нi йна амортизацi я основних засобi в. 
2. Прямолi нi йна амортизацi я нематерi альних активi в. 
3. Вi дображення вартостi основних засобi в - модель справедливої вартостi. 
4. Лi квi дацi йна вартi сть визначається для об' єктi в нерухомостi окремо за кожним 
об' єктом. 
5. Списання 100% вартостi МНМА при передаваннi в експлуатацi ю. 
6. Оцi нка вибуття запасi в за методом FIF О. 
7. Оцi нка фi нансових i нвестицi й в дочi рнi та асоцi йованi пi дприємства за 
методом участi у капi талi, i нших i нвестицi й в акцi ї та корпоративнi права - за 
собi вартi стю з урахуванням зменшення корисностi. 
8. Вi дображення наданих та отриманих безпроцентних позик за сумою погашення. 
9. Нарахування резерву незароблених премi й за методом "1/4" з усi х видi в 
страхування, врахування страховий премi й для визначення РНП з коефi цi єнтом 0,8. 
10. Валюта подання звi тностi вi дповi дає функцi ональнi й валютi, якою є 
нацi ональна валюта України - гривня, складена у тисячах гривень, округлених до 
цi лих тисяч. 
11. За орi єнтовний порi г суттєвостi до активi в i зобов' язань  величина 
вираховується вi д питомої ваги значення по бухгалтерським рахункам вi д прийнятого 



порога суттєвостi в розмi рi      1 тис. грн. Узгоджена базова величина є чистий 
прибуток пi сля оподаткування. 
    Змi ни в облi кових полi тиках та поданнi.  
В складi МСФЗ, офi цi йно наведених на веб- сайтi Мi нi стерства фi нансi в України, 
оприлюдненi такi стандарти як : 
МСФЗ 16 " Договори оренди". 
13 сi чня 2016 року Рада з МСФЗ опублi кувала новий стандарт з облi ку оренди. 
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцi нки, подання та розкриття i нформацi ї 
з оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у 
фi нансової звi тностi вi дповi дну i нформацi ю, яка сумлi нно представляє змi ст цих 
угод. МСФЗ (IFRS) 16 вирi шить проблему не вi дображення операцi йної оренди в 
фi нансової звi тностi шляхом обов' язкового вi дображення всi х договорi в оренди як в 
активах, так i в зобов' язаннях балансу Товариства. Адже МСФЗ 16 скасовує подi л 
оренди на операцi йну i фi нансову. Крi м цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає вi д 
орендодавцi в i орендарi в розкриття бi льшого обсягу i нформацi ї в порi вняннi з МСФЗ 
(IAS) 17. Обов' язкове прийняття для перi одi в, якi починаються з або пi сля 1 сi чня 
2019 року.  
Товариство почало застосування МСФЗ  16  з 1 сi чня 2019 року, оцi нює вплив  даного 
стандарту на свою фi нансову звi тнi сть та припускає, що застосування цього 
стандарту в 2019 роцi суттєво не вплинуло на фi нансову звi тнi сть Товариства.   
Форма та назви фi нансових звi тi в 
Перелi к та назви форм фi нансової звi тностi Товариства вi дповi дають вимогам, 
встановленим НП( С) БО 1 " Загальнi вимоги до фi нансової звi тностi" та форми 
Примi ток, що розробленi у вi дповi дностi до МСФЗ. 
Судження, оцi нки i припущення в МСФЗ- звi тностi 
Управлi нський персонал використовує ряд оцi нок i припущень щодо подання активi в i 
зобов' язань та розкриття умовних активi в i зобов' язань при пi дготовцi даної 
фi нансової звi тностi вi дповi дно облi кової полi тики, сформованої на основi МСФЗ. 
Фактичнi результати можуть вi дрi знятися вi д зазначених оцi нок. Допущення i 
зробленi на їх основi попереднi х оцi нок постi йно аналi зуються на предмет 
необхi дностi їх змi ни. Змi ни в оцi нках визнаються в тому звi тному перi одi, коли цi 
оцi нки були переглянутi, i у всi х наступних перi одах, порушених зазначеними 
змi нами. 
Активи i зобов' язання Товариства первi сно оцi нюються пi д час їх придбання чи 
виникнення та в подальшому оцi нюються на дату балансу за кожен звi тний перi од 
вi дповi дно до вимог Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi. 
Товариство здi йснює виключно безперервнi оцi нки справедливої вартостi активi в та 
зобов' язань, тобто такi оцi нки, якi вимагаються МСФЗ  9 " Фi нансовi i нструменти" та 
МСФЗ  13 " Оцi нки за справедливою вартi стю", у звi тi про фi нансовий стан на кi нець 
звi тного перi оду. 
 
Основнi судження   
До кола осi б Товариства, якi мають право виносити професi йне судження при 
складаннi фi нансової звi тностi входять спецi алi сти бухгалтерсько- фi нансового 
сектору. 
 Основнi судження, якi покладенi в основу фi нансової звi тностi за 2019 рi к 
були такi, але не виключно: 
" формування облi кової полi тики та її змi ни - полi тика є незмi нною з 2012 
року, окрi м змi н, що вносяться згi дно вимог чинного законодавства; 
" припущення про безперервнi сть - фi нансова звi тнi сть Товариства пi дготовлена 
виходячи з припущення безперервностi дi яльностi, управлi нський персонал не має 
намi рi в лi квi дувати суб' єкт господарювання чи припинити дi яльнi сть.  При цьому, 
управлi нський персонал визнає значне зменшення вартостi активi в при анулюваннi 
фi нансових i нвестицi й, що призведе до невi дповi дностi законодавчим вимогам щодо 
капi талу Товариства. Але активи, якi можуть значно зменшити вартi сть активу 
балансу  не використовуються для генерування грошових потокi в. Крi м того, 
управлi нський персонал постi йно розробляє та впроваджує плани щодо майбутнi х дi й 
якi спрямованi на продовження безперервної дi яльностi пi дприємства. Невизначенi сть 
управлi нського персоналу щодо питання знецi нення активi в вi дсутня; 
" критерi ї визнання елементi в фi нансової звi тностi та припинення визнання; 
" потреба в переглядi облi кових оцi нок; 
" дата переходу на МСФЗ ( МСФЗ 1) - перехi д на Мi жнароднi стандарти для 
складення фi нансової звi тностi товариство, згi дно з облi ковою полi тикою 
пi дприємства, здi йснило з 01 сi чня 2012 року. Згi дно вимогам МСФО 1 " Подання 
фi нансової звi тностi", надаємо порi вняльну i нформацi ю, що вi дображена  в балансi 
станом 31.12.2018, 31.12.2019 роки та звi тах про фi нансовi результати, про рух 
грошових коштi в, про змi ни у власному капi талi за 2018 i 2019 роки для розумi ння 
фi нансової звi тностi поточного перi оду; 
" судження, пов' язаннi з отриманням контролю ( визначення покупця, дати 
переходу контролю) ( МСФЗ З, 10); 
оцi нка значимостi страхового ризику за кожним окремим контрактом  ( МСФЗ 4); 



класифi кацi я непоточних активi в ( або лi квi дацi йних груп) як утримуваних для 
продажу або утримуваних для розподi лу власникам ( МСФЗ 5); 
" судження щодо припиненої дi яльностi ( МСФЗ 5); 
" характер та рi вень ризикi в, що виникають унаслi док фi нансових i нструментi в 
та на якi суб' єкт господарювання наражається протягом перi оду та на кi нець 
звi тного перi оду, та яким чином суб' єкт господарювання управляє цими ризиками 
( МСФЗ 7) 
" класифi кацi я фi нансових i нструментi в ( МСФЗ 9 з 01.01.2018 року) - 
керi вництво Товариства застосовує професi йне судження щодо термi нi в утримання 
фi нансових i нструментi в, що входять до складу фi нансових активi в. Професi йне 
судження за цим питанням ' рунтується на оцi нцi ризикi в фi нансового i нструменту, 
його прибутковостi й динамi цi та i нших факторах. Проте, як що i снують 
невизначеностi, що не є пi дконтрольним керi вництву Товариства фактором, може 
суттєво вплинути на оцi нку фi нансових i нструментi в; 
" судження   щодо   спi льно   контрольованих   операцi й  та  спi льних 
пi дприємств ( МСФЗ 11) та судження щодо контролю та суттєвого впливу ( МСФЗ 12) - 
станом на 31.12.2019 р. Товариство не має контролю над об' єктами i нвестування; 
" неможливi сть застосування окремих вимог МСФЗ ( МСБО 1) - пi д час здi йснення 
судження керi вництво Товариства враховує найостаннi шi положення i нших органi в, що 
розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подi бну концептуальну 
основу для розроблення стандартi в, i ншу професi йну лi тературу з облi ку та прийнятi 
галузевi практики, тi єю мi рою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам; 
" згортання статей фi нансової звi тностi ( МСБО 1) - Фi нансовi активи та 
зобов' язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здi йснювати залi к 
визнаних у балансi сум i має намi р або зробити взаємозалi к, або реалi зувати актив 
та виконати зобов' язання одночасно; 
" розмежування на поточнi та непоточнi активи та зобов' язання ( МСБО 1) - 
класифi кацi я активi в та зобов' язань за строками погашення ( поточнi / не поточнi) 
здi йснюється пi д час їх первинного визнання залежно вi д термi ну i снування,  
користування, володi ння ними компанi єю в порi вняннi з її операцi йним циклом. 
Тривалi сть операцi йного циклу складає один календарний рi к. Тобто, на дату 
оприбуткування активи та зобов' язання класифi куються за строками: не поточнi 
( бi льшi одного року) та поточнi ( меншi та рi внi одному року).  
" ознаки знецi нення активi в ( МСБО 2, 16, 36, 38, 39,40, МСФЗ 9); 
" використання ставок дисконтування - станом на 31.12.2019 ставка за портфелем 
банкi вських депозитi в у нацi ональнi й валютi в банках, у яких не введено тимчасову 
адмi нi страцi ю або не запроваджено лi квi дацi йну комi сi ю, становила 10-14% рi чних; 
" обрання та застосування облi кових полi тик, облi ку змi н в облi кових 
полi тиках, змi н в облi кових оцi нках та виправленнi помилок попереднього перi оду 
( МСБО 8); 
" класифi кацi я подi й пi сля звi тної дати на коригуючи та некоригуючi ( МСБО 10); 
" перенесення податкового збитку на майбутнi й перi од визнається виходячи з 
судження керi вництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який 
можна буде зменшити на невикористанi податковi збитки, є ймовi рним, та що строк 
дi ї цих податкових збиткi в не закi нчується згi дно з чинним податковим 
законодавством. Суми вi дстрочених податкi в оцi нюються з використанням ставок 
податку, що будуть застосовуватися, коли очi кується, що тимчасова рi зниця буде 
реалi зована. Ефективна ставка податку на прибуток буде вi дрi знятися вi д 
нормативних ставок податку на прибуток; 
ймовi рнi сть, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати 
тимчасову рi зницю, яка пi длягає вирахуванню ( МСБО 12) та i нформацi я щодо ставок 
оподаткування наведена у Примi тцi 3.12. роздi л " Вi дстроченi податки"; 
" конфi гурацi я економi чних вигi д вi д основних засобi в та нематерi альних 
активi в та її змi ни ( МСБО 17, 38) - i нформацi я наведена у Примi тках 3.1., 3.2.; 
" класифi кацi я оренди на фi нансову та операцi йну ( МСБО 17) - Товариство 
класифi кує оренду як операцi йну; 
" визначення вi дносин i операцi й мi ж зв' язаними сторонами, ознаки " ринковостi" 
угод мi ж зв' язаними сторонами ( МСБО 24); 
" припущення, якi вi дображають найкращу оцi нку управлi нським персоналом 
комплексу економi чних умов, що i снуватимуть протягом решти строку корисної 
експлуатацi ї активу ( МСБО 36); 
" склад забезпечень та умов їх визнання ( МСБО 37); 
" умовнi активи та зобов' язання ( МСБО 37). 
              Принципи оцi нки  
            Активи та зобов' язання Товариства оцi нюються i вi дображаються в облi ку 
з достатньою мi рою обережностi з метою уникнення можливостi перенесення i снуючих 
фi нансових ризикi в на наступнi звi тнi перi оди. Тому методи оцi нки активi в та 
зобов' язань базуються на головних принципах мi жнародних стандартi в бухгалтерського 
облi ку. Через оцi нку активi в та зобов' язань надходить i нформацi я про загальну 
вартi сть майна Товариства, його зобов' язань, про вартi сть окремих статей балансу. 
Не пi длягає оцi нцi готi вка та стандартнi зобов' язання.  



             Фi нансова звi тнi сть  пi дготовлена  на основi первi сної 
вартостi( активи та зобов' язання облi ковуються, як правило за вартi стю їх придбання 
чи виготовлення), ринкової вартостi, справедливої вартостi, балансової вартостi  в 
залежностi вi д категорi ї активi в та зобов' язань. 
Активи та зобов' язання  в i ноземнi й валютi, за винятком немонетарних статей, 
переоцi нювались у разi змi ни офi цi йного валютного курсу на звi тну дату. 
            Використання оцi нок i думок  
Пi дготовка фi нансової звi тностi вi дповi дно до вимог МСФО та МСФЗ вимагає вi д 
керi вництва вироблення думок, оцi нок i допущень, що впливають на вживання 
облi кової полi тики i суми активi в, зобов' язань, доходi в i витрат, що приводяться в 
звi тностi. Не дивлячись на те, що данi оцi нки заснованi на обi знаностi керi вництва 
про i снуючi подi ї, фактичнi результати можуть вi дрi знятися вi д даних оцi нок. 
Оцi ннi значення i основнi допущення передивляються на постi йнi й основi. Змi ни 
оцi нних думок признаються в тому перi одi, в якому проведений перегляд суджень, 
якщо змi ни в оцi нках впливають лише на цей перi од, або в поточному i подальших 
перi одах, якщо змi ни в оцi нках роблять вплив на поточний i послi дуючi перi оди. 
Зокрема, i стотними областями невизначеностi вi дносно оцi нок i критичних думок у 
вживаннi облi кової полi тики є:  
- зобов' язання по страхуванню: 
- оцi нка фi нансових i нструментi в;  
- знецi нення фi нансових i нструментi в;  
- знецi нення дебi торської заборгованостi; 
- визнання резервi в.  
            Зобов' язання по страхуванню  
У зв' язку i з специфi кою бi знесу складно з упевненi стю передбачити результат будь-
якої вимоги i кi нцеву вартi сть заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцi нюється 
окремо, у кожному конкретному випадку, з урахуванням обставин вимоги, i нформацi ї, 
наданої оцi нювачами збитку, а також i сторичних фактi в про розмi ри аналогi чних 
вимог. Оцi нки кожного випадку регулярно аналi зуються i оновлюються, коли 
з' являється нова i нформацi я. Технi чнi резерви формуються на пi дставi i нформацi ї, 
що є зараз. Проте кi нцевi зобов' язання можуть змi нюватися в результатi наступних 
подi й.  Достатнi сть страхових технi чних резервi в контролюється на регулярнi й 
основi за допомогою проведення оцi нки адекватностi зобов' язань з залученням 
актуарi я вi дповi дно МСФО 4 " Страховi контракти".  
           Оцi нка фi нансових i нструментi в  
           Фi нансовi i нструменти в бухгалтерському облi ку Товариства подi ляються 
на фi нансовi активи, фi нансовi зобов' язання, i нструменти власного капi талу i 
похi днi фi нансовi i нструменти. 
           Товариство визнає фi нансовий актив або фi нансове зобов' язання у балансi 
вi дповi дно до МСФЗ, коли i тi льки коли воно стає стороною контрактних положень 
щодо фi нансового i нструмента. з придбання або продажу фi нансових i нструментi в 
визнаються i з застосуванням облi ку за датою розрахунку 
За строком виконання фi нансовi активи та фi нансовi зобов' язання подi ляються на 
поточнi ( зi строком виконання зобов' язань до 12 мi сяцi в) та довгостроковi ( зi 
строком виконання зобов' язань бi льше 12 мi сяцi в). 
            Початкова оцi нка фi нансового активу чи зобов' язання здi йснюється за 
справедливою вартi стю плюс витрати на операцi ю, якщо це фi нансовий актив чи 
зобов' язання, яке не класифi кується як фi нансовий i нструмент, за справедливою 
вартi стю, з вi дображенням переоцi нки як прибутку або збитку. 
           Знецi нення активi в  
     Згi дно з вимогами МСБО 36 " Знецi нення активi в", вартi сть активу повинна 
розраховуватися, як нижча з двох нижче певних величин: або чиста вартi сть 
реалi зацi ї, або прибутковi сть використання активу. Чиста вартi сть реалi зацi ї - це 
сума, яку можна отримати вi д продажу активу незв' язаним сторонам, яка здi йснюється 
при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток вi д 
використання активу - це справжня вартi сть очi куваних грошових потокi в вi д 
використання активу протягом термi ну корисної експлуатацi ї цього активу i вi д його 
лi квi дацi ї. 
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб компанi ї оцi нювали i враховували очi куванi кредитнi 
збитки по всi м вi дповi дним фi нансовим активам ( в основному, це борговi цi ннi 
папери, дебi торська заборгованi сть, включаючи дебi торську заборгованi сть по 
орендi, активи за договорами вi дповi дно до IFRS 15, позики), починаючи з моменту 
первинного придбання фi нансового i нструменту. 
Так, вi дповi дно до моделi очi куваних кредитних збиткi в, в результатi застосування 
МСФЗ 9,  Товариство визнає очi куванi кредитнi збитки та їх змi ну на кожну звi тну 
дату, вi дображаючи змi ни кредитного ризику вi д дати первi сного визнання. 
Рi внi i єрархi ї справедливої вартостi 
Товариство здi йснює безперервнi оцi нки ризикi в i з використанням закритих вхi дних 
даних 3- го рi вня, якi протягом поточного звi тного перi оду не призвели до змi ни 
розмi ру прибутку або збитку звi тного перi оду.  



До третього рi вня i єрархi ї справедливої вартостi активi в та зобов' язань Товариство 
вi дносить тi неспостережнi вихi днi данi, за якими оцi нка не базується на вимi рних 
ринкових даних. 
 Цi на виходу визначається очi куваннями щодо майбутнi х грошових потокi в, пов' язаних 
з фi нансовими активами з точки зору Товариства, якi облi ковуються на дату оцi нки. 
Товариство планує отримати грошовi потоки вi д активу при його продажу. 
Рi вень i єрархi ї справедливої вартостi, до якого належать оцi нки справедливої 
вартостi 
                                                                                                                    
( тис. грн.) 
Класи активi в та зобов' язань, оцi нених за справедливою вартi стю 1 рi вень 
( тi, що мають котирування, та спостережуванi) 2 рi вень 
( тi, що не мають котирувань, але спостережуванi) 3 рi вень 
( тi, що не мають котирувань i не є спостережуваними) Усього 
 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 
Дата оцi нки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12 .18
 31.12.19 31.12.18 
I нвестицi ї в торговому портфелi, що оцi нюються за справедливою вартi стю через 
прибутки та збитки  - - - - - - - - 
I нвестицi ї,  що утримуються  для продажу - - - - 7 088 3 940  
7 088 
 3 940 
Корпоративнi права - - - - - - - - 
У Товариства за звi тний перi од немає перемi щення мi ж рi внями i єрархi ї справедливої 
вартостi активу. 
  Визнання резервi в  
Резерви створюються, коли i снує вi рогi днi сть того, що подi я у минулому, привела до 
виникнення справжнього зобов' язання або збитку, а сума резерву може бути надi йно 
оцi нена. Керi вництво застосовує думки при оцi нцi вi рогi дностi того, що буде 
понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки керi вництва при виборi 
вi дповi дної моделi розрахунку i специфi чних допущень, пов' язаних з конкретними 
випадками та видами резервi в. 
    Облi кова полi тика Товариства визначає порядок створення та використання 
резервi в на пi дставi   чинного законодавства та нормативних актi в  Нацi ональної 
комi сi ї, що здi йснює державне регулювання у сферi ринкi в фi нансових послуг. 
 Забезпечення 
 Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперi шню заборгованi сть ( юридичну 
або конструктивну) внаслi док минулої подi ї, i снує ймовi рнi сть ( тобто бi льше 
можливо, нi ж неможливо), що погашення зобов' язання вимагатиме вибуття ресурсi в, 
котрi втi люють у собi економi чнi вигоди, i можна достовi рно оцi нити суму 
зобов' язання. 
 Умовнi зобов' язання та активи 
    Товариство не визнає умовнi зобов' язання. I нформацi я про умовне зобов' язання 
розкривається, якщо можливi сть вибуття ресурсi в, якi втi люють у собi економi чнi 
вигоди, незначна.  
           Вi дкладений податок  
Тимчасових рi зниць, пов' язаних з i нвестицi ями в дочi рнi пi дприємства, асоцi йованi 
пi дприємства, а також i з частками в спi льних пi дприємствах, немає. Товариство не 
зазнавало податкових збиткi в у  попереднi х роках. Перенесених з Декларацi ї з 
податку на прибуток податкових збиткi в чи невикористаних пi льг, якi б зменшили 
вi дстроченi податки у 2019 роцi, не було. Поточних та/ або вi дстрочених податкi в, 
пов' язаних зi статтями, що вi дображаються безпосередньо за дебетом або кредитом 
власного капi талу, немає. 
3. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКI В ФI НАНСОВОЇ ЗВI ТНОСТI на 31.12.2019 року 
АКТИВИ 
         3.1  Нематерi альнi активи станом   
          Нематерi альнi активи - це активи, яки не мають матерi альної форми, 
забезпечують певнi права та  
утримуються Товариством з метою використання протягом перi оду бi льше одного року в 
процесi своєї дi яльностi. 
          Об' єкт нематерi альних активi в визнається активом, якщо є ймовi рнi сть 
одержання майбутнi х економi чних вигi д, пов' язаних з його використанням, та його 
собi вартi сть можне бути  достовi рно оцi нена.  
Пi сля первi сного визнання нематерi альнi активи оцi нюються за первi сною вартi стю 
( собi вартi стю), яка включає в себе вартi сть придбання i витрати пов' язанi з 
доведенням нематерi альних активi в до експлуатацi ї з вирахуванням накопиченої 
амортизацi ї та будь- яких накопичених збиткi в вi д зменшення корисностi. 
Нематерi альнi активи з визначеним строком корисної експлуатацi ї  амортизуються 
прямолi нi йним методом на систематичнi й основi протягом очi куваного строку їх 
корисного використання, але не бi льше 10 рокi в. При цьому лi квi дацi йна вартi сть 
нематерi альних активi в Товариства встановлена рi вною нулю. Нарахування амортизацi ї 



починається з моменту, коли цей нематерi альний актив знаходиться у мi сцi та у 
станi, необхi дному для його використання у спосi б, передбачений комi сi єю, та 
припиняється на дату, коли припиняється визнання цього активу.  
Такi нематерi альнi активи на балансi Товариства не облi ковуються. 
          Нематерi альнi активи визнаються Товариством та вi дображаються у 
фi нансовi й звi тностi  згi дно МСБО 38 " Нематерi альнi активи".  
На дату звi ту нематерi альнi активи враховуються за моделлю первi сної вартостi з 
урахуванням можливого зменшення корисностi вi дповi дно до МСБО 36 " Зменшення 
корисностi активi в". 
Об' єктами нематерi альних активi в згi дно Балансу є лi цензi ї у сумi 243 тис. грн.  
Лi цензi ї  Товариства безстроковi - нематерi альний актив з невизначеним строком 
корисної експлуатацi ї не амортизується. 
         3.2 Основнi засоби  
          Основнi засоби Товариства - це активи у матерi альнi й формi, якi 
утримуються  з метою використання їх в процесi своєї дi яльностi, надання послуг, 
здавання в оренду i ншим особам або для адмi нi стративних цi лей. До основних засобi в 
Товариства вi дносяться предмети, строк корисного використання яких перевищує один 
рi к i вартi сть яких за одиницю або в комплектацi ї становить суму згi дно чинного 
законодавства. 
          Придбанi основнi засоби та i ншi необоротнi активи  оцi нюються за 
первi сною вартi стю, яка визначається як фактична собi вартi сть у сумi грошових 
коштi в, сплачених ( витрачених) на їх придбання. 
Змi на первi сної вартостi допускається лише у випадках полi пшення - добудови, 
дообладнання, реконструкцi ї з вi дображенням витрат за вi дповi дними рахунками 
капi тальних i нвестицi й, часткової лi квi дацi ї об' єкта або його переоцi нки. 
Завершенi витрати для полi пшення об' єкта основних засобi в - на добудову, 
реконструкцi ю, модернi зацi ю, капi тальний ремонт основних засобi в вi дносяться на 
збi льшення їх вартостi. 
Вартi сть робi т, здi йснених для пi дтримання об' єкту в придатному для використання 
станi та одержання первi сно визначеної суми майбутнi х вигод вi д його використання, 
та витрати з ремонту та  технi чного обслуговування, не впливають на балансову 
вартi сть об' єкту та вi дносяться на витрати, коли вони понесенi. 
        Експлуатацi йнi витрати на основнi засоби визнаються у мi ру їх виникнення у 
складi адмi нi стративних витрат. 
          Припиняється визнання балансової вартостi об' єкта основних засобi в пi сля 
вибуття або коли не 
очi кується майбутнi х економi чних вигi д вi д його використання.   
          Основнi засоби  визнаються Товариством, облi ковуються та вi дображаються у 
фi нансовi й звi тностi  згi дно МСБО 16 " Основнi засоби".  
Нарахування амортизацi ї в фi нансовому облi ку здi йснюється Товариством по кожному 
об' єкту основних засобi в прямолi нi йним методом протягом строку корисного 
використання об' єкта, який визначається при введеннi  його в експлуатацi ю i 
призупиняється на перi од реконструкцi ї, модернi зацi ї, добудови, дообладнання та 
консервацi ї.  
Нарахування амортизацi ї здi йснюється щомi сячно i починається з мi сяця, наступного 
за тим, в якому об' єкт основних засобi в став придатним для корисного виростання, у 
спосi б передбачений комi сi єю. 
   Амортизацi я активу припиняється на одну з двох дат, яка вi дбудеться ранi ше: на 
дату, з якої актив класифi кується як утримуваний для продажу згi дно з МСФЗ 5 
" Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дi яльнi сть", або на дату, 
з якої припиняється визнання його активом. 
Класифi кацi я основних засобi в здi йснюється по групам основних засобi в, однакових 
за характером i способом використання в дi яльностi пi дприємства.  
Основнi засоби на 31.12.2019 року облi ковуються по таким групам: 
-  машини та обладнання( включаючи офi сне обладнання); 
-      транспортнi засоби. 
Протягом 2019 року Товариство не мало нерухомостi у власностi. 
 
Термi ни амортизацi ї, якi приблизно вi дповi дають розрахунковим термi нами корисного 
використання вi дповi дних активi в, наводяться в таблицi нижче: 
  
 Строк корисного використання, рокi в Метод нарахування амортизацi ї 
Машини та обладнання 5 Прямолi нi йний 
Транспортнi засоби 10 Прямолi нi йний 
                     
                    I нформацi ю про основнi засоби за 2019 рi к надано в таблицi : 
 
Показники ( тис. грн.) Машини та обладнання Транспортнi засоби Разом 
 
Залишок на 31.12.18.    
первi сна вартi сть 135 926 1061 



знос 72 444 516 
балансова вартi сть 63 482 544 
Коригування, здi йсненi станом на                  01.01.18.    
Залишок згi дно Балансу на 01.01.19.    
первi сна вартi сть 135 926 1061 
знос 72 444 516 
балансова вартi сть 63 482 544 
Змi ни за рi к, який закi нчується 31.12.19.    
Переоцi нка    
первi сна вартi сть - - - 
знос - - - 
Збi льшення в результатi ремонту та i нших покращень, якi використовуватимуться 
протягом бi льше одного перi оду - - - 
Надi йшло    
первi сна вартi сть 21 - 21 
знос - - - 
балансова вартi сть 21 - 21 
Вибуло    
первi сна вартi сть 19 - 19 
знос 19 - 19 
балансова вартi сть - - - 
Нарахована амортизацi я за рi к 27 93 120 
Залишок на 31.12.19.    
первi сна вартi сть 137 926 1 063 
знос 80 537 617 
балансова вартi сть 57 389 446 
 Повнi стю амортизованi активи 
Об' єкти офi сної технi ки та обладнання, якi були включенi до складу основних 
засобi в та вi дображенi станом на 1 сi чня 2019 року за первi сною вартi стю у сумi 19 
тис. грн., були повнi стю зношенi та амортизованi та списанi з балансу у 2019 роцi. 
Ринкова вартi сть на такi об' єкти вi дсутня. 
Визнання i нвестицi йної нерухомостi 
До i нвестицi йної нерухомостi Товариство вi дносить нерухомi сть ( землю чи будi влi, 
або частину будi влi, або їх поєднання), утримувану на правах власностi або згi дно 
з угодою про фi нансову оренду з метою отримання орендних платежi в або збi льшення 
вартостi капi талу чи для досягнення обох цi лей, а не для: використання у 
виробництвi чи при постачаннi товарi в, при наданнi послуг чи для адмi нi стративних 
цi лей, або продажу в звичайному ходi дi яльностi. 
I нвестицi йна нерухомi сть визнається як актив тодi i тi льки тодi, коли: є 
ймовi рнi сть того, що Товариство отримає майбутнi економi чнi вигоди, якi пов' язанi 
з цi єю i нвестицi йною нерухомi стю, собi вартi сть i нвестицi йної нерухомостi можна 
достовi рно оцi нити. 
Товариство не має i нвестицi йної нерухомостi. 
          3.3 Оренда 
Визначення того, чи є угода орендою або мi стить ознаки оренди, базується на 
аналi зi сутi операцi ї. При цьому необхi дно встановити, чи залежить виконання угоди 
вi д використання конкретного активу або активi в, чи переходить право користування 
активом в результатi даної угоди. 
Оренда класифi кується як фi нансова оренда, коли за умовами оренди передаються в 
основному всi ризики та вигоди, пов' язанi з експлуатацi єю активу, i оренда 
вi дповi дає одному з критерi їв визнання певного в МСФЗ 16 " Оренда". Договори 
оренди, в яких Товариство не передає всi ризики i користь вi д володi ння активом, 
класифi кується як оперативна оренда примi щення. 
Станом на звi тну дату Товариство не має операцi й з фi нансової оренди. 
Товариство орендує примi щення, в якому фактично знаходиться, за договором 
операцi йної оренди        строком на 12 мi сяцi в та вi дповi дно не застосовує 
положення МСФЗ 16 " Оренда" з огляду на те, що оренда є короткостроковою. 
Орендоване примi щення знаходиться за адресою: м. Київ,01015, вул. Московська 46/2. 
Компанi я несе витрати по утриманню орендованого примi щення.  
           3.4 Фi нансовi i нструменти  
 Фi нансовi i нструменти класифi куються та облi ковуються вi дповi дно до МСФЗ  9 
" Фi нансовi i нструменти" та  МСБО 32 " Фi нансовi i нструменти: подання" .  
Докладна i нформацi я  щодо категорi й оцi нки фi нансових i нструментi в вi дповi дно до 
МСФЗ 9 викладена нижче. 
У тисячах гривень 
  
 
I нформацi я про фi нансовi i нструменти   Оцi нка згi дно з МСФЗ 9  Балансова 
вартi сть згi дно з МСФЗ 9  
Справедлива 
 вартi сть згi дно з МСФЗ 9 



Фi нансовi активи     
Грошовi кошти та їх еквi валенти    Грошовi кошти розмi щенi на рахунках у фi нансово 
стабi льних банках ( тобто з високим кредитним рейтингом) Номi нальна вартi сть
 2 872  
 
          2 872 
I нвестицi ї в цi ннi папери             Включають акцi ї українських емi тентi в, 
якi не обертаються на органi зованому бi ржовому ринку Справедлива вартi сть через 
прибуток або збиток 1 295  
 
1 295 
Депозити         Депозити розмi щенi на рахунках у фi нансово стабi льних банках з 
високим кредитним рейтингом, на дату складання фi нансової звi тностi за 2019 рi к 
вi дсотки сплаченi повнi стю. Амортизована 
собi вартi сть 22 557  
 
       22 557 
 
Частки участi у капi талi 
i нших компанi й 
 Товариство є власником частки меншостi у капi талi Компанi ї , акцi ї якої не 
котируються на фондовi й бi ржi та у капi талi Компанi й з вi дсутнi стю контролю. 
 Справедлива вартi сть через прибуток або збиток 5 793  
 
 
 
5 793 
I ншi фi нансовi активи             Дебi торська заборгованi сть складається i з 
непростроченої заборгованостi пi дприємств- юридичних осi б. Компанi я має  
впевненi сть в погашеннi дебi торської заборгованостi.  Справедлива вартi сть через 
прибуток або збиток 11 321 
  
 
 
11 321 
 
Усього фi нансових активi в   43 838 
  
 
 
43 838 
Фi нансовi зобов' язання 
     
I ншi фi нансовi зобов' язання Компанi я має непрострочену поточну кредиторську 
заборгованi сть за основною дi яльнi стю за товари та послуги. Справедлива 
вартi сть через прибуток або збиток 67 67 
Усього фi нансових зобов' язання   67  
67 
 
Вi дповi дно до моделi очi куваних кредитних збиткi в, в результатi застосування МСФЗ 
9,  Товариство визнає очi куванi кредитнi збитки та їх змi ну на кожну звi тну дату, 
вi дображаючи змi ни кредитного ризику вi д дати первi сного визнання.  
 Товариство створює резерв пi д збитки для очi куваних кредитних збиткi в за 
фi нансовими активами в разi зменшення їх корисностi та якщо на звi тну дату наявнi 
об' єктивнi свi дчення зменшення корисностi фi нансового активу. 
Якщо фi нансовий i нструмент мав незначний кредитний ризик у звi тному перi одi, то 
Товариство визначає , що значного збi льшення кредитного ризику за активом з 
моменту його первi сного визнання не вi дбулося i не створює резерв пi д збитки для 
очi куваних кредитних збиткi в за даним фi нансовим активом. 
  Фi нансовi активи i зобов' язання визнаються у Балансi тодi, коли Товариство 
стає стороною договору про придбання фi нансового i нструмента. Усi стандартнi 
придбання фi нансових активi в облi ковуються на дату розрахункi в. 
           Пi д час первi сного визнання фi нансовi активи оцi нюються за справедливою 
вартi стю без будь- якого вирахування витрат на здi йснення операцi й, якi можуть бути 
понесенi при продажу чи i ншому вибуттi фi нансового активу.  
Товариство класифi кує фi нансовi активи як такi, що оцi нюються в подальшому або за 
справедливою вартi стю, або за амортизованою собi вартi стю. 
 
 
            До фi нансових активi в Товариства належать: 
" Фi нансовi i нвестицi ї, в т. ч.: 



" цi ннi папери до погашення; 
" цi ннi папери наявнi для продажу( при намi рi володi ння протягом невизначеного 
перi оду, якi можуть бути реалi зованi для пi дтримки лi квi дностi або в результатi 
змi ни ставки вi дсотка, валютного курсу або цi н на ринку цi нних паперi в); 
" i ншi фi нансовi i нвестицi ї; 
" Грошовi кошти та їх еквi валенти; 
" Дебi торська заборгованi сть; 
" I ншi фi нансовi активи; 
До фi нансових зобов' язань включаються: 
" фi нансовi зобов' язання, призначенi для перепродажу; 
" фi нансовi гарантi ї; 
" i ншi. 
Фi нансовi i нвестицi ї 
Фi нансовi i нвестицi ї Товариство оцi нює згi дно МСБО 9 за справедливою вартi стю, з 
вi дображенням результату переоцi нки у прибутку або збитку. 
    Справедлива вартi сть акцi й, якi внесенi до бi ржового списку, оцi нюється за 
бi ржовим курсом органi затора торгi влi. 
    Справедлива вартi сть i нвестицi й, що активно обертаються на органi зованих 
фi нансових ринках, розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент 
закриття торгi в на звi тну дату. В i нших випадках оцi нка справедливої вартостi 
грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутнi х грошових потокi в, i снуючої 
економi чної ситуацi ї, ризикi в, властивих рi зним фi нансовим i нструментам, та i нших 
факторi в з врахуванням вимог МСФЗ 13 " Оцi нка справедливої вартостi". 
    При оцi нцi справедливої вартостi застосовуються методи оцi нки вартостi, якi 
вi дповi дають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцi нити справедливу 
вартi сть, максимi зуючи використання доречних вi дкритих даних та мi нi мi зуючи 
використання закритих вхi дних даних. 
    Якщо є пi дстави вважати, що балансова вартi сть суттєво вi дрi зняється вi д 
справедливої, Товариство визначає справедливу вартi сть за допомогою i нших методi в 
оцi нки. Вi дхилення можуть бути зумовленi значними змi нами у фi нансовому станi 
емi тента та/ або змi нами кон' юнктури ринкi в, на яких емi тент здi йснює свою 
дi яльнi сть, а також змi нами у кон' юнктурi фондового ринку. 
Справедлива вартi сть акцi й, обi г яких зупинено, у тому числi цi нних паперi в 
емi тентi в, якi включенi до Списку емi тентi в, що мають ознаки фi ктивностi, 
визначається i з урахуванням наявностi строкi в вi дновлення обi гу таких цi нних 
паперi в, наявностi фi нансової звi тностi таких емi тентi в, результатi в їх 
дi яльностi, очi кування надходження майбутнi х економi чних вигi д. 
Пi дприємство не має на Балансi довгострокових фi нансових i нвестицi й, якi 
облi ковуються за методом участi в капi талi, так як згi дно МСБО 28 "I нвестицi ї в 
асоцi йованi пi дприємства" пi дприємство не має контролю та суттєвого впливу 
( повноважень брати участь в прийняттi рi шень з фi нансової та операцi йної полi тики) 
на об' єкти i нвестування. 
Довгостроковi фi нансовi i нвестицi ї пi дприємства складаються з акцi й та часток 
господарських товариств, якi  облi ковуються в Балансi у складi I нших фi нансових 
i нвестицi й. 
    Пi сля первi сного визнання Товариство оцi нює їх за справедливою вартi стю. 
 Станом на 31.12.2019 року за даними облi ку та звi тностi Товариства довгостроковi 
i ншi фi нансовi i нвестицi ї складають - 7 088 тис. грн. та включають: акцi ї 
українських емi тентi в, якi не обертаються на органi зованому бi ржовому ринку та по 
яким не визначається бi ржовий курс, в сумi 1 295 тис. грн.; часки в статутному 
капi талi i нших пi дприємств в сумi 5 793 тис. грн.  
             3.5 Дебi торська заборгованi сть  
Визнання та оцi нка дебi торської заборгованостi здi йснювалися у вi дповi дностi з 
вимогами системи МСБО та МСФЗ, в т. ч. МСБО 37 " Забезпечення, умовнi зобов' язання 
та умовнi активи". 
Операцi йна дебi торська заборгованi сть - це  заборгованi сть, яка виникає в процесi 
дi яльностi Товариства.  
До неї вi дносяться заборгованi сть за частками страхових платежi в, вi дшкодувань, 
позик, виданими авансами, з нарахованих доходi в, заборгованi сть за розрахунками та 
i нша заборгованi сть. 
Дебi торська заборгованi сть класифi кується: 
 - довгострокова  дебi торська заборгованi сть, яка включає заборгованi сть зi 
строком погашення понад один рi к; 
 - поточна дебi торська заборгованi сть, яка включає заборгованi сть зi строком 
погашення менше одного року. 
 Довгострокової дебi торської заборгованостi , яка включає заборгованi сть зi 
строком погашення понад один рi к та яка не визнана пi дприємством, на 31.12.2019 
року немає. 
    Поточна операцi йна дебi торська заборгованi сть включає визнану пi дприємством 
заборгованi сть i нших пi дприємств та складається на 31.12.2019 року згi дно Балансу 
:  



Показники ( тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 
Дебi торська заборгованi сть за товари роботи послуги 
Чиста реалi зацi йна вартi сть 
Первi сна вартi сть 
 2 178 1 805 
Дебi торська заборгованi сть за розрахунками: 
За видана ми авансами 
З бюджетом 
З нарахованих доходi в 
  
4 
0 
41  
5 
945 
35 
I нша поточна дебi торська заборгованi сть 18 686 11 281 
   Згi дно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 Товариство проводить аналi з та оцi нку рi вня кредитного 
ризику дебi торської заборгованостi з використанням i ндивi дуального пi дходу. 
Нарахування очi куваних кредитних збиткi в , визнаних при оцi нцi поточної 
дебi торської заборгованостi, проводиться, якщо на звi тну дату наявнi об' єктивнi 
свi дчення зменшення корисностi цього фi нансового активу. В 2019 роцi резерв 
кредитних збиткi в не нараховувався в зв' язку з вi дсутнi стю об' єктивних свi дчень 
зменшення корисностi дебi торської заборгованостi та пi дтвердженнi дебi торi в 
погашення боргових зобов' язань в визначений термi н.  
3.6. Страховi контракти 
Для облi ку договорi в з страхування та перестрахування Товариство застосовує МСФЗ 4 
" Страховi контракти". 
Згi дно облi кової полi тики Товариство оцi нює свої страховi контракти з достатньою 
обачнi стю, застосовує метод оцi нювання страхових зобов' язань без дисконтування. 
Вплив змi н в припущеннях, використаних для оцi нки   страхових  активi в,  що 
суттєво вплинув на фi нансову звi тнi сть вi дсутнi й : поточна дебi торська 
заборгованi сть за страховими контрактами станом на 31.12.2019 року складає 1 805 
тис. грн. та є черговими платежами в майбутнi х перi одах; поточна кредиторська 
заборгованi сть станом на 31.12.2019 року складає  366 тис. грн. та є черговим 
зобов' язанням з надання  послуг страховика за договорами страхування в майбутнi х 
перi одах. 
Товариство застосовує перевi рку адекватностi зобов' язань, яка вi дповi дає 
встановленим мi нi мальним критерi ям згi дно МСФЗ 4. 
Товариство  оцi нює     значимi сть страхового      ризику      за      кожним      
окремим  контрактом шляхом монi торингу дi яльностi застрахованої особи, проводить 
i дентифi кацi ю такої особи.  
Страховi  виплати  з   початку   перi оду виникнення   самої   першої   суттєвої   
страхової виплати,  щодо якої i снує невизначенi сть щодо суми та строку платежi в - 
вi дсутнi. 
         3.7  Запаси   
          Запасами  Товариство визнає тi активи, якi i снують у формi основних чи 
допомi жних матерi алi в для споживання при наданнi послуг. Облi к i вi дображення у 
фi нансовi й звi тностi запасi в здi йснюється вi дповi дно до МСБО 2 " Запаси". 
Згi дно Облi кової полi тики Компанi ї Запаси мають враховуватися наступним чином: 
    -  запаси облi ковуються за найменшою з двох величин: собi вартостi i чистої 
цi ни продажу; 
     -  при списаннi запасi в Товариство застосовує формулу оцi нки запасi в при їх 
вибуттi або передачi у виробництво з надання страхових послуг за методом FIF О. 
         Запаси пi дприємства подi ляються на пi дкласи та облi ковуються за найменшою 
вартi стю - собi вартi стю. 
Станом на 31.12.2019 року балансова вартi сть запасi в складається з: 
-   паливо  -  28 тис. грн.  
            3.8  Грошовi кошти i їх еквi валенти  
Грошовi кошти i їх еквi валенти включають згi дно МСФО 7 " Звi т про рух грошових 
коштi в" грошовi кошти на поточних рахунках у нацi ональнi й валютi та у i ноземнi й 
валютi , грошовi кошти в касi, а також кошти на депозитних рахунках у нацi ональнi й 
валютi та у i ноземнi й валютi до вимоги ( еквi валент грошових коштi в). 
 Еквi валенти грошових коштi в - це короткостроковi, високолi квi днi i нвестицi ї, якi 
вi льно конвертуються у вi домi суми грошових коштi в i яким притаманний незначний 
ризик змi ни вартостi. 
Грошовi кошти та їх еквi валенти  на 31.12.2018 року складаються з: 
                                   Показники ( тис. грн.) 31.12.2018  31.12.2019  
Каса 0 0 
Поточнi рахунки в банках, в т. ч. 4 760 2 872 
                                      в i ноземнi й валютi 4 649 2 847 



Депозитнi рахунки в танках, в т. ч. 24 844 22 557 
                                      в i ноземнi й валютi 24 844 22 557 
Всього: 29 604 25 429 
          Станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартi сть грошових коштi в та їх 
еквi валентi в дорi внює їх номi нальнi й вартостi. 
          Грошовi кошти на депозитних рахуках  розмi щенi у банках, якi є надi йними 
та мають високий кредитний рейтинг i нвестицi йного рi вня  иаААА та иаАА  i  прогноз  
" стабi льний" за даними рейтингу надi йностi банкi в, що здi йснюється рейтинговими 
агенствами,  якi внесенi до державного реєстру  уповноважених  рейтингових  
агенств НКЦПФР. Враховуючи, що строк розмi щення коштi в на депозитних рахунках є 
короткостроковим, очi куваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцi нцi 
цього фi нансового активу, становить "0". 
          Рух грошових коштi в, який вi дображає грошовi потоки протягом звi тного 
перi оду, облi ковується згi дно розподi лу дi яльностi пi дприємства на операцi йну, 
i нвестицi йну та фi нансову з використанням прямого методу, за яким розкривається 
i нформацi я про основнi класи валових надходжень грошових коштi в чи валових витрат 
грошових коштi в . 
          Отриманi та сплаченi вi дсотки та дивi денди класифi куються як грошовi 
потоки вi д фi нансової дi яльностi, так як вони є доходами вi д розмi щення та 
витратами на одержання фi нансових ресурсi в згi дно МСФО 7 " Звi т про рух грошових 
коштi в". 
При складаннi звi тностi застосовувався МСБО 21  " Вплив змi н валютних курсi в".  
Товариство не має залишкi в грошових коштi в, якi утримуються i є недоступними для 
використання, та невикористаних запозичених коштi в, що є наявними для майбутньої 
операцi йної дi яльностi i для погашення зобов' язань i нвестицi йного характеру, до 
яких i снують будь- якi обмеження щодо використання. 
 I нформацi я про грошовi кошти  та рух грошових коштi в Товариства протягом звi тного 
року вi дображена в ф.3 " Звi т про рух грошових коштi в", який складено прямим 
методом згi дно вимог МСФО 7 " Звi ти про рух грошових коштi в", та який розкриває 
i нформацi ю про основнi класи валових надходжень грошових коштi в чи валових витрат 
грошових коштi в. 
       ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
3.9. Зобов' язання та умовнi активи  
Облi к i визнання зобов' язань та резервi в  Компанi ї здi йснюється вi дповi дно до МСБО 
37 " Забезпечення, умовнi зобов' язання та умовнi активи". 
Зобов' язання Товариство класифi кує на довгостроковi ( строк погашення понад 12 
мi сяцi в) i поточнi ( термi н погашення до 12 мi сяцi в). 
Довгострокова кредиторська заборгованi сть вi дсутня. 
Поточна кредиторська заборгованi сть  вi дображена в Балансi за первi сною вартi стю, 
яка дорi внює справедливi й вартостi отриманих активi в або послуг. 
Станом на 31.12.2019 року поточна кредиторська заборгованi сть  згi дно Балансу 
складає:   
                  Показники ( тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 
Кредиторська заборгованi сть за товари, роботи, послуги: 
- поточнi витрати 44 65 
Поточнi зобов' язання за розрахунками:   
з одержаних авансi в 0 0 
з бюджетом( в т. ч. податок на прибуток)  323 195 
з оплати працi та зi страхування  0 0 
Кредиторська заборгованi сть за страховою дi яльнi стю 277 366 
I ншi поточнi зобов' язання  258 67 
Разом 902 693 
При визначеннi погашення i ншої кредиторської заборгованостi Компанi я  на кожну 
звi тну дату проводить аналi з сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням 
термi нi в її облi ку на балансi, та термi нi в позовної давностi за перi од з дати 
виникнення заборгованостi та до звi тної дати.  
         3.10  Забезпечення   
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подi ї в минулому має 
юридичнi або фактичнi зобов' язання, для врегулювання яких з бi льшим ступенем 
i мовi рностi буде потрi бно вi дтi к ресурсi в, i якi можна оцi нити з достатньою 
надi йнi стю. 
Товариство створює технi чнi резерви, щоб вi добразити оцi нку зобов' язань, що 
виникли за договорами страхування, а саме: резерв незароблених премi й, резерв 
заявлених, але не виплачених збиткi в, резерв катастроф.  Страховi резерви 
включають: резерв незароблених премi й, резерв заявлених, але не виплачених 
збиткi в.  Резерв незароблених премi й вi дображає частину належних страхових премi й, 
яка вi дноситься до перi оду риску, наступного за звi тним перi одом. Резерв 
розраховується для кожного договору страхування за видами страхування  методом 
"1/4" згi дно Закону України " Про страхування".  
     Резерв заявлених, але не виплачених збиткi в включає зарезервованi, але не 
виплаченi страховi вi дшкодування за вi домими вимогами страхувальникi в.  



         При формуваннi страхових резервi в Товариство дотримується вимог 
законодавства України та вимог МСФЗ. 
Вi дповi дно до пункту 14 МСФЗ 4 " Страховi контракти" : 
а) не  визнаються як зобов' язання будь- якi резерви щодо ймовi рних майбутнi х 
страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, 
якi не i снують на кi нець звi тного перi оду ( такi як резерв катастроф та коливань 
збитковостi); 
б) не проводиться взаємозалi ки щодо активi в перестрахування проти вi дповi дних 
страхових зобов' язань; або доходi в або витрат за договорами перестрахування проти 
витрат або доходi в за вi дповi дними страховими контрактами; 
в) слi дкували за тим, чи не зменшилась кориснi сть його активi в перестрахування. 
На виконання застереження Мi жнародних стандартi в фi нансової звi тностi ( МСФЗ) та 
Мi жнародних стандартi в бухгалтерського облi ку ( МСБО) щодо облi ку i вi дображення у 
звi тностi зобов' язань, зокрема вi дповi дно до пунктi в 14, 15 МСФЗ 4 " Страховi 
контракти" проведено перевi рку адекватностi зобов' язань станом на 31.12.2019 року 
з залученням актуарi я .  Щодо результату перевi рки адекватностi страхових 
зобов' язань, сформованi резерви є адекватними та достатнi ми для виконання 
майбутнi х страхових зобов' язань. 
    Страховi резерви Товариства на 31.12.2019 року складаюся з резерву 
незароблених премi й у сумi       9 850 тис. грн. 
    Резерв катастроф вi дображений як i ншi резерви у складi власного капi талу 
Товариства. 
3.11. Забезпечення вi дпусток працi вникi в 
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперi шню заборгованi сть ( юридичну 
або конструктивну) внаслi док минулої подi ї, i снує ймовi рнi сть ( тобто бi льше 
можливо, нi ж неможливо), що погашення зобов' язання вимагатиме вибуття ресурсi в, 
котрi втi люють у собi економi чнi вигоди, i можна достовi рно оцi нити суму 
зобов' язання. 
Нарахування резерву вi дпусток Товариством у 2019 роцi не здi йснювалось в зв' язку з 
несуттєвими сумами, якi б вимагали вибуття ресурсi в та становили б економi чнi 
вигоди в майбутньому.   
3.12.  Вi дстроченi податки  
Тимчасових рi зниць, пов' язаних з i нвестицi ями в дочi рнi пi дприємства, асоцi йованi 
пi дприємства, а також i з частками в спi льних пi дприємствах, немає. Товариство не 
зазнавало податкових збиткi в у  попереднi х роках. Перенесених з Декларацi ї з 
податку на прибуток податкових збиткi в чи невикористаних пi льг, якi б зменшили 
вi дстроченi податки у 2019 роцi, не було. Поточних та/ або вi дстрочених податкi в, 
пов' язаних зi статтями, що вi дображаються безпосередньо за дебетом або кредитом 
власного капi талу, немає. 
ДОХI Д ТА ВИТРАТИ, У ТОМУ ЧИСЛI ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за 2019 рi к 
Товариство визнає дохi д вi д надання послуг, коли ( або у мi ру того, як) воно 
задовольняє зобов' язання щодо виконання, передаючи обi цяну послугу ( тобто актив) 
клi єнтовi. Актив передається, коли ( або у мi ру того, як) клi єнт отримує контроль 
над таким активом. 
При визначенi вартостi винагороди вi д управлi ння активами Товариство вi дповi дно до 
МСФЗ 15 " Дохi д вi д договорi в з клi єнтами" використовує метод оцi нювання за 
результатом. До методу оцi нювання за результатом належить, зокрема, аналi з 
виконання, завершеного на сьогоднi шнi й день, оцi нки досягнутих результатi в. 
Доходи вi д надання послух i з страхування, якi можуть бути попередньо оцi ненi 
достовi рно, визнаються шляхом посилання на той етап завершеностi операцi й, який 
i снує на дату балансу. Ступень завершеностi операцi й визначається методом оцi нки 
послуг, наданих на певну дату, як вi дсотка до загального обсягу послуг, якi мають 
бути наданими.  
Доходи компанi ї класифi куються та розподi ляються на доходи: 
- вi д операцi йної( страхової) дi яльностi ( заробленi страховi премi ї); 
- i ншi операцi йнi доходи; 
- фi нансовi доходи; 
- i ншi доходи( включаючи i нвестицi йнi). 
Основним доходом Товариства є  дохi д вi д реалi зацi ї послуг i з страхування, окрi м 
страхування життя - заробленi страховi премi ї. Договори страхування ( страховi 
полi си) набирають чинностi у момент їх пi дписання, якщо i нше не обумовлене в 
договорi. Дохi д признається, якщо i снує упевненi сть, що Товариство отримає 
страхову премi ю вi д проведення операцi й страхування. Страховi премi ї, за 
вирахуванням долi перестраховикi в, враховуються рi вномi рно протягом перi оду дi ї 
договорi в страхування. 
Сума ( нарахованих) отриманих премi й представлена нижче: 
                             Показники ( тис. грн.) 2018 2019 
Страховi платежi, згi дно укладеним договорам страхування 40 994 33 715 
Страхових платежi вi д перестрахувальникi в 586 178 
Разом: 41 580 33 893 
3.14. I ншi доходи    



Товариство отримує i нший дохi д, який не пов' язаний з проведенням операцi й 
страхування, а саме: доходи вi д операцi йної оренди, операцi йнi курсовi рi зницi, 
вi д купi влi та продажу i ноземної валюти, вi дсотки по  депозитним вкладам, 
винагороди по агентським договорам та i ншi. 
 I нший дохi д признається, коли є упевненi сть, що Товариство отримає економi чнi 
вигоди вi д проведених операцi й i розмi р доходу можна достовi рно визначити. Дохi д 
признається за вирахуванням витрат на його здобуття в тому перi одi, в якому 
проведена операцi я. 
 Станом на 31.12.2019 року визнаними доходами Товариства є доходи:  
- i ншi операцi йнi доходи;  
- i ншi фi нансовi доходи;   
- i ншi доходи.                     
3.15. Визнання витрат   
Витрати компанi ї визнаються на основi принципу нарахування в перi одi, коли вони 
були здi йсненi, 
згi дно МСФО 1 " Подання фi нансових звi тi в" та згi дно вимог МСБО 36 " Зменшення 
корисностi активi в". Класифi кацi я та аналi з витрат здi йснюється базуючись на їх 
функцi ях в цi лях забезпечення об' рунтованої та доречної i нформацi ї згi дно з 
методом функцi ї витрат або " собi вартi сть реалi зацi ї", розкриваючи i нформацi ю про 
собi вартi сть послуг окремо вi д i нших витрат. 
            Витрати компанi ї класифi куються та розподi ляються на витрати: 
- собi вартi сть реалi зованих страхових послуг; 
- адмi нi стративнi витрати; 
- витрати на збут; 
- i ншi витрати операцi йної дi яльностi; 
- фi нансовi витрати; 
- i ншi витрати. 
Товариство несе витрати на ведення справи та виплати страхового вi дшкодування за 
договорами страхування, а також i ншi витрати, якi прямо не пов' язанi i з страховою 
дi яльнi стю та є витратами операцi йної дi яльностi. Витрати визнаються , якщо 
виникає зменшення в майбутнi х економi чних вигодах, пов' язаних i з зменшенням активу 
або збi льшенням зобов' язання, якi можуть бути надi йно вимi рянi. 
Витрати визнаються в звi тi про фi нансовi результати на основi безпосереднього 
зi ставлення мi ж понесеними витратами i вi дносяться до конкретних статей доходi в. 
Якщо виникнення економi чних вигi д очi кується впродовж декi лькох облi кових перi одi в 
i зв' язок з доходом може прослi дити лише в цi лому або побi чно, витрати в звi тi про 
фi нансовi результати признаються на основi методу рацi онального розподi лу. 
Витрата визнається в звi тi про фi нансовi результати негайно, якщо витрати не 
створюють майбутнi економi чнi вигоди, або коли майбутнi економi чнi вигоди не 
вi дповi дають або перестають вi дповi дати вимогам визнання як актив в балансi. 
3.16. Страховi виплати та вi дшкодування 
Товариство проводить виплати страхових вi дшкодувань при настаннi страхового 
випадку в рамках страхової суми за наявностi всi х пi дтверджуючих документi в, яка 
була визначена договором страхування.  
Товариство вi дображає суми витрат, пов' язаних i з страховими виплатами, у випадку, 
якщо є укладений договi р страхування, страховий випадок вi дповi дає ризикам, певним 
договором страхування як застрахованi, а також наявнi сть документi в, 
пi дтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в 
результатi його настання, проведеного внутрi шнього службового розслi дування. 
            3.17 Перестрахування 
В ходi здi йснення звичайної дi яльностi Товариство здi йснює перестрахування 
ризикi в. Такi договори перестрахування забезпечують диверсифi кацi ю бi знесу, 
дозволяють керi вництву здi йснювати контроль над потенцi йними збитками, що 
виникають в результатi страхових ризикi в, i надають додаткову можливi сть для 
ризикi в.  Активи перестрахування включають суми заборгованостей i нших компанi й, що 
здi йснюють перестраховування, за виплаченi i неоплаченi страховi збитки, i витрати 
понесенi при їх врегулюваннi. 
При здi йсненнi операцi й перестрахування долi страхових премi й, якi були сплаченi 
по договорах перестрахування, формують права вимоги до перестраховикi в i 
враховуються, як суми часток перестраховикi в в резервах незароблених премi й. Змi на 
суми таких вимог до перестраховикi в в звi тному перi одi вi дображаються, як доходи 
або витрати вi д страхової дi яльностi. 
Суми часток перестраховикi в в страхових резервах i нших, чим резерви незароблених 
премi й, на звi тну дату обчислюються залежно вi д часток страхових ризикi в, якi були 
переданi перестраховикам протягом розрахункового перi оду в тому ж порядку, як 
розраховуються страховi резерви i ншi, нi ж резерв незароблених премi й.  
Договори по перестрахуванню оцi нюються для того, щоб переконатися, що страховий 
ризик визначений як розумна можливi сть i стотного збитку, а тимчасовий ризик 
визначений як розумна можливi сть i стотного коливання термi нi в руху грошових 
коштi в, переданих Компанi єю перестраховикам. 
Премi ї, сплаченi  ( нарахованi) перестраховикам : 



                       Показники ( тис. грн.) 2018 2019 
частки страхових платежi в, належнi перестраховикам 20 073 16 113 
частки страхових платежi в, належнi перестраховикам - нерезидентам 970 756 
Разом: 21 043 16 869 
3.18. Елементи операцi йних витрат 
   Адмi нi стративнi витрати Товариства складаються з витрат на оренду примi щень,  
основних засобi в, витрат на сплату комунальних послуг, утримання примi щень, витрат 
на заробi тну плату та нарахування ЕСВ, витрат на утримання та ремонт основних 
засобi в, витрат на паливо, хозтовари, канцтовари та i ншi матерi али,  i нформацi йно-
консультацi йнi послуги, нотарi альнi послуги, юридичнi послуги, послуги зв' язку, 
аудиторськi послуги, послуги банкi в по обслуговуванню рахункi в та i ншi витрати, 
якi пов' язанi з виробничою дi яльнi стю. 
Витрати на збут складаються з витрат на рекламу та комi сi йнi винагороди. 
I ншi операцi йнi витрати складаються з витрат на купi влю- продаж i ноземної 
валюти, операцi йних курсових рi зниць, списання сумнi вних та безнадi йних боргi в, 
збi льшення резерву збиткi в та резерву катастроф, членських внескi в та i нших витрат 
операцi йної дi яльностi.  
3.19. Доходи та витрати  
Доходи та витрати отриманi в 2019 роцi в порi вняннi з попереднi ми перi одами 
наведенi в наступнi й таблицi :          
Показники ( тис. грн.) 2018 2019 
Чистi заробленi страховi премi ї 20 746 17 902 
Виплати страхового вi дшкодування 189 3 349 
Собi вартi сть реалi зованих страхових послуг 386 454 
I ншi операцi йнi доходи :  1 380 3 624 
 вi д реалi зацi ї i ноземної валюти - - 
 вi д операцi йної оренди активi в 671 18 
 операцi йна курсова рi зниця - - 
 вi д вi д списання кредиторської заборгованостi  111 - 
 i ншi доходи вi д операцi йної дi яльностi 598 3 606 
 I ншi операцi йнi витрати : 1 504 9 626 
 вi д реалi зацi ї i ноземної валюти - - 
 операцi йна курсова рi зниця 448 4 349 
 штрафи, пенi, неустойки - - 
 i ншi  операцi йнi витрати 1 056 5 277 
 Адмi нi стративнi витрати 6 386 5 791 
 Витрати  на збут 7 857 7 132 
 I ншi фi нансовi доходи : 718 882 
 вi дсотки по залишка м по розрахунковим рахункам - - 
 вi дсотки по депозитам 718 882 
 I ншi фi нансовi витрати - - 
 I ншi доходи : - - 
 вi д реалi зацi ї фi нансових i нвестицi й - - 
 вi д реалi зацi ї необоротних активi в - - 
 i ншi доходи звичайної дi яльностi - - 
 I ншi витрати : 320 257 
 вi д реалi зацi ї фi нансових i нвестицi й - - 
 вi д реалi зацi ї необоротних активi в - - 
 i ншi витрати звичайної дi яльностi 320 257 
Витрати з податку на прибуток визначаються вi дповi дно до МСБО 12 " Податки на 
прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного 
прибутку за рi к, розрахованої за правилами податкового законодавства України. 
I нформацi я про доходи та витрати Товариства  протягом звi тного року вi дображена в 
рi чнi й звi тностi - ф.2 " Звi т про фi нансовi результати" за видами доходi в та 
витрат. 
3.20.  Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток визначаються вi дповi дно до МСБО 12 " Податки на 
прибуток". Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного 
прибутку за рi к, розрахованої за правилами бухгалтерського облi ку та податкового 
законодавства України. 
Юридичнi особи в Українi повиннi самостi йно подавати податковi декларацi ї. 
Згi дно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку для страховика в 2018 
роцi становила: 
- податок на дохi д - 3%; 
- податок на прибуток - 18%.  
Поточнi витрати на сплату податку на прибуток  наведенi в наступнi й таблицi: 
                Показники ( тис. грн.) 2018 2019 
Податок на прибуток вi д страхової дi яльностi 1 230 1 011 
Податок на прибуток вi д i ншої  дi яльностi 912 -928 
Разом: 2 142 83 



У фi нансовi й звi тностi поточнi витрати з податку на прибуток не коригуються на 
суми вi дстрочених податкi в, що виникають через наявнi сть тимчасових рi зниць мi ж 
балансовою вартi стю активi в i зобов' язань та їх вартi стю, в зв' язку з вi дсутнi стю 
таких. 
3.21. I нформацi я за сегментами  
Операцi йнi сегменти - це компоненти, якi беруть участь у комерцi йнi й дi яльностi, 
внаслi док якої вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцi йнi 
результати регулярно переглядає особа, вi дповi дальна за прийняття операцi йних 
рi шень, i стосовно яких є у наявностi окрема фi нансова i нформацi я. Особа, 
вi дповi дальна за прийняття операцi йних рi шень, - це особа або група осi б, яка 
розподi ляє ресурси та оцi нює результати дi яльностi органi зацi ї. Функцi ї особи, 
вi дповi дальної за прийняття операцi йних рi шень, виконує Голова Правлi ння 
Товариства.  
Товариство в силу своїх технологi чних особливостей i сформованою практикою 
органi зацi ї виробництва займається одним видом дi яльностi. Тому господарсько-
галузевi 
сегменти не видi ленi. 
                              ВЛАСНИЙ КАПI ТАЛ на 31.12.2019 року 
3.22. Статутний капi тал станом  
Статутний капi тал зафi ксований в установчих документах вi дображається за первинною 
вартостi. Згi дно облi кової полi тики витрати, безпосередньо пов' язанi i з 
збi льшенням статутного капi талу, вi дображаються як зменшення власних коштi в 
учасникi в. Дивi денди вi дображаються як зменшення власних коштi в в тому перi одi, в 
якому вони були оголошенi. Дивi денди, оголошенi пi сля звi тної дати, розглядаються 
як подi я пi сля звi тної дати згi дно МСБО 10 " Подi ї пi сля звi тної дати", i 
i нформацi я про них розкривається вi дповi дним образом. 
Станом на 31.12.2019 року розмi р статутного капi талу Товариства складає 20 350,0 
тис. грн. Статутний капi тал розподi лений на 370 000 простих i менних акцi й 
номi нальною вартi стю 55 грн. кожна. Статутний фонд сформовано та сплачено у 
повному обсязi. Випуск  акцi й  Товариство на загальну суму  20  350,0 тис. грн. 
зареєстровано  Державною комi сi єю з цi нних паперi в та фондового ринку 11 сi чня 
2011 року , свi доцтво № 25/1/11. 
Статутний капi тал сформовано та сплачено повнi стю у грошовi й формi. При внесеннi 
змi н до Статуту Товариство дотримувалось вимог Закону України " Про господарськi 
товариства". 
Протягом звi тного перi оду змi н у Статутному капi талi, кi лькостi акцi й та їх 
номi нальної вартостi не вi дбувалось. 
 
Станом на 31 грудня 2019 року акцi онерами Товариства були: 
                 Акцi онер  Резиденство Вi дсоток 
участi голосуючих акцi й,% 
ТОВ " Поло" Україна 25,0 
Фi зичнi особи:  75,0 
в т. ч. Фi зична особа 1 Україна 60,0 
Фi зична особа 2  Україна 15,0 
          3.23   Резервний капi тал, i ншi резерви  
Товариство визнає резервний капi тал, капi тал у дооцi нках та i ншi резерви складi 
власного капi талу, який сформований вi дповi дно до Статуту компанi ї i 
вi дображається в балансi наступним чином: 
Показники ( тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 
Резервний капi тал -5 % вi д чистого прибутку 
за результатами дi яльностi 780 780 
I ншi резерви, в т. ч. резерв катастроф 4 472 1 906 
3.24.  Дивi денди  
Товариство нараховує дивi денди акцi онерам, якi визнає як зобов' язання на звi тну 
дату, тi льки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звi тної дати включно. В 
2019 роцi дивi денди акцi онерам не нараховувались та не виплачувались. 
3.25.  Капi тал в дооцi нках 
Товариство визнає  капi тал у дооцi нках, який складається з дооцi нки основних 
засобi в в попереднi х перi одах, i вi дображається в балансi наступним чином:     
Показники ( тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 
Капi тал у дооцi нках 210 210 
          3.26   Нерозподi лений прибуток на 31.12.2019 року 
          В 2019 роцi Товариство мало чистий збиток у сумi 4 284 тис грн., який 
виник в зв' язку зi значною сумою виплати страхового вi дшкодування по страхуванню 
вi дповi дальностi перед третi ми особами в сумi 3 349 тис. грн. та витратами вi д 
змi ни офi цi йного курсу гривнi до i ноземних валют Нацi онального банку України ( НБУ) 
на дату балансу ( курсовi рi зницi) в сумi 4 349 тис. грн. по грошовим коштам на 
розрахункових та депозитних рахунках в банках в i ноземнi й валютi. Грошовi кошти 
Товариства на депозитних рахунках в i ноземнi й валютi складають 977,0 тис. доларi в 
США та 72,0 тис. ЄВРО, якi розмi щенi у банках з високим кредитним рейтингом 



i нвестицi йного рi вня, на виконання вимог Нацкомфi нпослуг з додержання обов' язкових 
критерi їв та нормативi в страховика.   
          Згi дно Балансу на 31.12.2019 року нерозподi лений  прибуток Товариства  
склав 18 030 тис. грн. 
Порядок розподi лу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами 
акцi онерi в. 
 3.27.  Звi т про власний капi тал  
Загальна сума власного капi талу на кi нець звi тного перi оду складає 41 276  тис. 
грн. 
Зменшення  власного капi талу вi дбулось за рахунок зменшення  чистого прибутку на 4 
284 тис. грн. та зменшення i нших резервi в на 2 566 тис. грн. 
 I нформацi я про власний капi тал та змi ни у власному капi талi протягом звi тного 
року вi дображена в рi чнi й звi тностi -  ф.4 " Звi т про власний капi тал". 
  3.28. Розкриття i нформацi ї про пов' язанi сторони 
  Вi дповi дно до засад, визначених МСБО 24 " Розкриття i нформацi ї про пов' язанi 
сторони" зв' язана сторона - це фi зична або юридична особа, пов' язанi з суб' єктом 
господарювання, що складає свою фi нансову звi тнi сть. Сторони зазвичай вважаються 
пов' язаними, якщо вони знаходяться пi д спi льним контролем або якщо одна сторона 
має можливi сть контролювати i ншу або може мати значний вплив на i ншу сторону при 
прийняттi фi нансових чи операцi йних рi шень. Пов' язаними особами для Товариства: є 
особи, якi мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фi зична особа або близький 
родич такої особи є пов' язаною стороною i з Товариство, якщо така особа: контролює 
Товариство, або здi йснює спi льний контроль над ним; має суттєвий вплив на 
Товариство; є членом провi дного управлi нського персоналу Товариства, або 
материнського пi дприємства. Суб' єкт господарювання є пов' язаним i з Товариством, 
якщо виконується будь- яка з таких умов: суб' єкт господарювання та Товариство, є 
членами однi єї групи ( а це означає, що кожне материнське пi дприємство, дочi рнє 
пi дприємство або дочi рнє пi дприємство пi д спi льним контролем є пов' язанi одне з 
одним); один суб' єкт господарювання є асоцi йованим пi дприємством або спi льним 
пi дприємством i ншого суб' єкта господарювання ( чи асоцi йованим пi дприємством або 
спi льним пi дприємством члена групи, до якої належить i нший суб' єкт 
господарювання); обидва суб' єкти господарювання є спi льними пi дприємствами однi єї 
третьої сторони; один суб' єкт господарювання є спi льним пi дприємством третього 
суб' єкта господарювання, а i нший суб' єкт господарювання є асоцi йованим 
пi дприємством цього третього суб' єкта господарювання;  
Операцi я зi пов' язаною стороною - передача ресурсi в, послуг або зобов' язань мi ж 
суб' єктом господарювання, що звi тує ( розкриває i нформацi ю), та пов' язаною 
стороною, незалежно вi д того, чи призначається цi на. 
  Оцi нка можливої наявностi проведення операцi й з пов' язаними сторонами 
проводиться Товариством  в кожному фi нансовому роцi за допомогою аналi зу балансу 
вi дповi дної пов' язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде 
дi яльнi сть.  
  Пов' язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емi тента ( крi м 
акцi онерi в, якi не є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у 
статутному капi талi Товариства; посадовi особи Товариства та члени їхнi х сi мей; 
особи, що дi ють вi д i менi Товариства за вi дповi дним дорученням, або особи, вi д 
i менi яких дi є Товариство; особи, якi вi дповi дно до законодавства України  
контролюють 
дi яльнi сть Товариства; юридичнi особи, що контролюються Товариством або разом з 
ним перебувають пi д 
контролем третьої особи;  його керi вники та посадовi особи. 
      Окрi м  заробi тної плати, компенсацi ї та i ншi додатковi виплати керi вництву  
Товариства та  i ншому управлi нському  персоналу не здi йснювались. 
            Оцi нка можливої наявностi проведення операцi й з пов' язаними сторонами 
проводиться 
Товариством  в кожному фi нансовому роцi за допомогою аналi зу балансу вi дповi дної 
пов' язаної сторони та стану ринку, на якому така сторона веде дi яльнi сть.  
Протягом звi тного перi оду Компанi я не брала на себе i стотних зобов' язань по 
пенсi йним виплатам, оплатi вихi дної допомоги або i нших довгострокових зобов' язань 
перед ключовим управлi нським персоналом.  
3.29. Звi т про рух грошових коштi в 
Звi т про рух грошових коштi в Товариство складає за прямим методом та розкриває 
показники руху коштi в за основними напрямками дi яльностi пi дприємства наступним 
чином: 
          Рух грошових коштi в, який вi дображає грошовi потоки протягом звi тного 
перi оду, облi ковується згi дно розподi лу дi яльностi пi дприємства на операцi йну, 
i нвестицi йну та фi нансову з використанням прямого методу, за яким розкривається 
i нформацi я про основнi класи валових надходжень грошових коштi в чи валових витрат 
грошових коштi в . 
          Отриманi та сплаченi вi дсотки та дивi денди класифi куються як грошовi 
потоки вi д фi нансової дi яльностi, так як вони є доходами вi д розмi щення та 



витратами на одержання фi нансових ресурсi в згi дно МСФО 7 " Звi т про рух грошових 
коштi в". 
          I нформацi я про грошовi кошти та рух грошових коштi в Товариства протягом 
звi тного року вi дображена в ф.3 " Звi т про рух грошових коштi в", 
  I ноземна валюта 
 
Операцi ї в i ноземнi й валютi вi дображаються за офi цi йним курсом гривнi до i ноземних 
валют Нацi онального банку України ( НБУ) на дату їх здi йснення. 
офi цi йними курсами гривнi до i ноземних валют на дату 
Монетарнi активи та зобов' язання в i ноземнi й валютi вi дображаються за офi цi йним 
( облi ковим) курсом гривнi до i ноземних валют на дату складання балансу. 
Немонетарнi статтi балансу вi дображаються у гривнi за офi цi йним курсом на дату їх 
виникнення. 
 
Доходи i витрати в i ноземнi й валютi включаються до звi ту про фi нансовi результати 
у нацi ональнi й валютi за офi цi йними курсами гривнi до i ноземних валют на дату їх 
визнання. 
Результати переоцi нки монетарних активi в та зобов' язань в i ноземнi й валютi та 
банкi вських металах у зв' язку зi змi ною офi цi йного курсу гривнi до i ноземних валют 
вi дображаються в звi тностi як дохi д або збиток вi д курсових рi зниць та включаються 
у звi т про фi нансовi результати. 
 
 
I нформацi я про грошовi кошти  та рух грошових коштi в Товариства протягом звi тного 
року вi дображена в ф.3 " Звi т про рух грошових коштi в", який складено згi дно вимог 
МСФО 7 " Звi ти про рух грошових коштi в", та який розкриває i нформацi ю про основнi 
класи валових надходжень грошових коштi в чи валових витрат грошових коштi в. 
4. УМОВНI ДОГОВОРНI ЗОБОВЯЗАННЯ, ОПЕРАЦI ЙНI ТА ФI НАНСОВI РИЗИКИ 
Управлi ння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралi зацi ї їх 
негативних фi нансових наслi дкi в, що включає їх i дентифi кацi ю, оцi нку, упередження 
та уникнення, що  визначається специфi чнi стю страхування як сфери бi знесу i 
пов' язано i з дi яльнi стю страховика, яка складається з визначення, i дентифi кацi ї, 
оцi нки можливих наслi дкi в та розроблення процедур контролю за операцi йною 
дi яльнi стю.  
4.1. Управлi ння фi нансовими ризиками 
   Здi йснення управлi ння ризиками Товариством проводиться згi дно впровадженої 
системи  управлi ння ризиками, яка регулюється  Положенням про управлi ння ризиками  
ПрАТ " Велта", затвердженого рi шенням  Наглядової  Ради  Товариства - протокол № 
4/2012 вi д 10.04.2012 року., та   Стратегi ї управлi ння ризиками, яка  затверджена 
рi шенням  Наглядової  Ради  Товариства - протокол № 3/14 вi д 20.06.2014 року., що 
визначається специфi чнi стю страхування як сфери бi знесу i пов' язано i з дi яльнi стю 
страховика, яка складається з визначення, i дентифi кацi ї, оцi нки можливих наслi дкi в 
та розроблення процедур контролю за операцi йною дi яльнi стю. 
    Кредитний ризик - ризик неспроможностi контрагента ( перестраховика, боржника 
та будь- якого дебi тора) виконати взятi на себе будь- якi договi рнi зобов' язання 
перед страховиком. 
Оцi нка управлi нським персоналом Товариства кредитного ризику є оцi нка 
кредитоспроможностi контрагентi в, для чого використовуються  кредитнi рейтинги та 
будь- яку i ншу доступну i нформацi ю щодо їх спроможностi виконувати борговi 
зобов' язання. Депозитнi банкi вськi вклади розмi щенi  з врахуванням вимог щодо 
кредитного рейтингу банкi вської установи, в якi й розмi щенi активи страховика, що 
включаються до суми прийнятних активi в i з метою дотримання нормативу  достатностi 
активi в. Рейтинг банкi вських установ, в яких розмi щенi депозитнi вклади Компанi ї, 
вi дповi дає i нвестицi йному рi вню за нацi ональною рейтинговою шкалою, визначеною 
Законодавством України . 
       Ризик лi квi дностi - полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi 
зобов' язання при настаннi термi ну їх погашення. Товариство здi йснює ретельне 
управлi ння i контроль за лi квi днi стю. Компанi я використовує процедури детального 
бюджетування i прогнозування руху грошових коштi в, щоб упевнитися в наявностi 
ресурсi в, необхi дних для своєчасної оплати своїх зобов' язань. Товариство  має 
високий ступi нь автономностi, оскi льки джерела фi нансування  ( загальна сума 
капi талу) на 70% сформованi за рахунок власних коштi в. 
   Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть або майбутнi грошовi 
потоки вi д фi нансового i нструмента коливатимуться внаслi док змi н ринкових цi н. 
Ринковий ризик охоплює три типи ризику: i нший цi новий ризик, валютний ризик та 
вi дсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв' язку з ризиками збиткi в, зумовлених 
коливаннями ринкових цi н на акцi ї, вi дсоткових ставок та валютних курсi в. 
Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв' язку з i нвестицi ями в акцi ї, 
облi гацi ї та i ншi фi нансовi i нструменти, якi облi ковуються в портфелi для продажу. 
Товариство на регулярнi й основi оцi нює можливi сценарi ї майбутнi х коливань цi н на 
страховi послуги та їх вплив на операцi йнi та i нвестицi йнi рi шення. Однак, в 



умовах поточної економi чної ситуацi ї оцi нки керi вництва можуть значно вi дрi знятися 
вi д фактичного впливу змi ни цi н на страховi послуги на фi нансове становище 
Товариства. 
Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартi сть або майбутнi грошовi 
потоки вi д фi нансового i нструменту коливатимуться внаслi док змi н валютних курсi в.  
    Основний валютний ризик для Товариства, пов' язаний з коливаннями курсi в 
i ноземних валют. 
    Товариство дотримується принципi в виваженостi та обережностi при провадженнi 
полi тики управлi ння валютним ризиком. В балансi Товариства активи i пасиви 
збалансованi по термi нам i датам розрахункi в. 
    Полi тика щодо мi нi мi зацi ї валютного ризику, тобто ризику збиткi в унаслi док 
коливань курсi в i ноземних валют здi йснюється шляхом оперативного аналi зу структури 
та динамi ки валютної позицi ї i операцi й, якi впливають на розмi р вi дкритих 
валютних позицi й, прогнозування змi н валютних курсi в, аналi зу чутливостi 
очi куваного доходу вi д переоцi нки активi в та пасивi в вi дповi дно до змi н валютного 
курсу. 
Ризик управлi ння капi талом - для збереження i коригування структури капi талу може 
переглядатись  i нвестицi йна програма, залучатись новi i погашатись i снуючi позики 
i кредити, продаватись непрофi льнi активи. Керi вництво Компанi ї щомi сячно аналi зує 
показники рентабельностi капi талу, довгострокової фi нансової стi йкостi на пi дставi 
даних про величину прибутку та i нформацi ї по кредитному портфелю. 
До складу капi талу компанi ї входять грошовi кошти та їх еквi валенти,  а також 
капi тал акцi онерi в компанi ї, розкритий у звi тi про фi нансовий стан. 
Позиковi кошти Товариство протягом 2019 року не залучало. Залишки на балансi 
Товариства позикових коштi в, такi як довгостроковi чи короткостроковi кредити i 
позики, вi дсутнi. 
4.2. Управлi ння нефi нансовими ризиками 
Операцi йний ризик - ризик фi нансових втрат страховика, що виникає через недолi ки 
управлi ння, процесi в оброблення i нформацi ї, контрольованостi, безперервностi 
роботи, надi йностi технологi й, а також помилки та несанкцi онованi дi ї персоналу.  
Операцi йний ризик знижується завдяки контролю внутрi шнього аудитора. 
Ризик законодавчого простору - можливi наслi дки для фi нансового стану Товариства 
через змi ни в Законодавствi ( наприклад, змi ни в оподаткуваннi) та i снуючих нормах 
здi йснення страхової дi яльностi. 
  Керi вництво приймає управлi нськi або кадровi рi шення в разi виявлення 
порушень дотримання встановлених полi тик в частинi андеррайтингу/ прийняттi на 
ризик, ведення облi ку страхових даних. Системно проводить процедури монi торингу 
змi н ( можливих змi н) в законодавчому просторi, контролю за ступенем захисту 
i нформацi йної мережi Товариства. 
Управлi ння ризиками основної дi яльностi забезпечує  належне функцi онування 
внутрi шньої полi тики та процедур компанi ї в цi лях мi нi мi зацi ї даних ризикi в. 
Управлi нський персонал вважає, що Товариство нарахувало всi податки, що стосуються 
дi яльностi компанi ї. У ситуацi ях невизначеностi Товариство здi йснило нарахування 
податкових зобов' язань, виходячи з оцi нки керi вництвом i мовi рною величини вi дтоку 
ресурсi в, якi будуть потрi бнi для погашення таких зобов' язань. Керi вництво 
Товариство, ' рунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що 
зобов' язання з податкi в вi дображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та 
i ншi державнi органи можуть по-i ншому трактувати положення чинного податкового 
законодавства, i вi дмi нностi в трактуваннi можуть мати i ншi наслi дки. 
4.3. Управлi ння i ншими ризиками 
Вплив i нфляцi ї  
МСБО 29 " Фi нансова звi тнi сть в умовах гi перi нфляцi ї" слi д використовувати за умов, 
коли економi ка країни є гi перi нфляцi йною. У такому випадку фi нансова звi тнi сть 
перед здi йсненням фактичного перерахунку статей фi нансової звi тностi у валюту 
представлення пi длягає коригуванню з урахуванням i нфляцi ї ( суми за немонетарними 
статтями коригуються з урахуванням рi вня i нфляцi ї на основi змi ни загального 
i ндексу цi н ( однак, лише з дати придбання до дати балансу); рi зницi за монетарними 
i немонетарними статтями, що виникають в результатi застосування i ндексу цi н на 
звi тну дату розкривають як окрему складову власного капi талу). 
Аналi зуючи критерi ї, якi характеризують показник гi перi нфляцi ї та включають в себе 
не тi льки монетарнi, але i психологi чнi складовi, передбаченi у параграфi 3 МСБО 
29, та враховуючи додатковi характеристики, керi вництво Товариства вважає, що 
важливим фактором є динамi ка змi н рi вня i нфляцi ї. Так, рi вень i нфляцi ї у 2015 роцi 
склав 43,3%, у 2016 роцi склав 12,4%, у  2017 роцi - 13,74%, у  2018 роцi - 10,3%, 
у 2019 роцi - 7,4%. Таким чином, на думку керi вництва, економi ка України з 2016 
року почала виходити зi стану глибоких i нфляцi йних процесi в. Зважаючи на те, що 
згi дно з МСБО 29 проведення перерахунку фi нансової звi тностi є питанням судження, 
керi вництво  Товариства прийняло рi шення про непроведення коригування статей 
звi тностi на i ндекс i нфляцii вi дповi дно до МСБО 29 " Фi нансова звi тнi сть умовах 
гi перi нфляцii".  
4.4.  I нша i нформацi я - суттєвi подi ї. 



I нформацi я про дi ї, якi вi дбулися протягом звi тного року та могли вплинути на 
фi нансово- господарський стан Товариства та призвести до значної змi ни вартостi 
його капi талу: 
 
№  
з/ п Перелi к подi й, що могли вплинути на фi нансово- господарський стан 
 Вi домостi про наявнi сть подi й у 2019  роцi   
1. Прийняття рi шення про розмi щення цi нних паперi в на суму, що перевищує 25% 
статутного капi талу не було 
2. Прийняття рi шення про викуп власних акцi й не було 
3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капi талу 
 не було 
4. Склад наглядової ради  Товариства у 2019 роцi не змi нено було  
5. Змi на власникi в, яким належать 10 i бi льше вi дсоткi в акцi й Товариства не 
було 
6. Рi шення про утворення, припинення  фi лi й, представництв не було 
7. Рi шення вищого органу Товариства про змi ни розмi ру статутного капi талу 
 не було 
8. Порушення справи про банкрутство , винесення ухвали про його санацi ю не 
було 
9. Рi шення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство
 не було 
5.  ПОДI Ї ПI СЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 
 I нформацi я про подi ї, що вi дбулись у Товариствi пi сля звi тної дати до дати 
затвердження фi нансового звi ту до випуску           
№  
з/ п Перелi к подi й,  
що вi дбулись пi сля звi тної дати  Вi домостi про наявнi сть подi й у 2019 роцi   
  вi дображено у фi нансовому звi тi не вi дображено у звi тi, розкрито у 
примi тках 
1. Визнання дебi тора  Товариства банкрутом  не було не було 
2. Розгляд судової справи, що пi дтверджую наявнi сть у Товариства поточного 
зобов' язання  на звi тну дату не було не було 
2. Розгляд судової справи, що пi дтверджую наявнi сть у Товариства поточного 
зобов' язання  на звi тну дату не було не було 
3. Прийняття рi шення про суттєву реорганi зацi ю пi дприємства не було не 
було 
4. Знищення значної частини активi в внаслi док стихi йного лиха не було не 
було 
5. Значнi змi ни у вартостi активi в Товариства пi сля звi тної дати не було
 не було 
6. I ншi важливi подi ї не було не було 
     
             Вi дповi дно до МСБО 10 " Подi ї пi сля звi тного перi оду" щодо подi й пi сля 
дати балансу, подi ї що 
потребують коригування активi в та зобов' язань Товариства вi дсутнi. 
   На дату подання звi тностi не вi дбувалися також подi ї, якi б суттєво вплинули 
на фi нансову результат за 2019 рi к. 
 Управлi нський персонал Товариства подає фi нансову звi тнi сть акцi онерам для 
затвердження  на рi чних Загальних зборах.  
Таким чином, фi нансова звi тнi сть, що складена згi дно з МСФЗ надає i нформацi ю про 
фi нансове становище, результати дi яльностi та рух грошових коштi в компанi ї ПрАТ 
" Велта", яка є корисною для широкого кола користувачi в при прийняттi ними 
економi чних рi шень. 
 
 
 
          В. о. Голова Правлi ння          Г. А. Балакi на     
 
 
          Головний бухгалтер                         I. Л. Хi лi нська 
 
 
 
 
 
 



 
XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 
фірмою) 

 

1 Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 
фізичної особи - підприємця) 

ТОВ АУДИТОРСЬКА ФІРМА 
"РАДА ЛТД" 

2 

Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 
(1 - аудитори, 2 - суб'єкти аудиторської діяльності, 3 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес. 

4 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - фізичної особи) 

20071290 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 
01103, м. Київ, бульвар Дружби 
народів, буд. 18/7 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі 
аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1575 

6 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи 
контролю якості аудиторських послуг (за наявності) 

338/3 
26.01.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності 01.01.2019 - 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 
03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 

02 

9 Пояснювальний параграф (у разі наявності) д/н 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту 
12/20 
11.02.2020 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту 11.02.2020 - 21.04.2020 

12 Дата аудиторського висновку 21.04.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 60000.00 

14 Текст аудиторського звіту 

Долучаємо i нформацi ю (" ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО  РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ 
ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ВЕЛТА» СТАНОМ НА 31.12.2019 
РОКУ"), яка знаходиться на сайтi товариства та завантажити її можна за 
посиланням:  http://www.velta.kiev.ua/images/documents/Zvit_a udit_full_2019.pdf 
( Ім' я: Zvit_audit_full_2019.pdf Розмір: 14585241 байт (13 MiB) CRC32: 7A8BDBC3) 

 



 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Керiвництво ПрАТ "ВЕЛТА" вiд iменi осiб, що здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 
емiтента, заявляє, що наскiльки це вiдповiдальним особам вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена 
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у 
рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi 
перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та 
невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi. Вiд iменi керiвництва - Т.в.о. Голови 
правління Балакiна Ганна Анатолiївна. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,  
                   що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі даних 
Національної комісії з 

цінних паперів та фондового 
ринку або через особу, яка 
провадить діяльність з 

оприлюднення регульованої 
інформації від імені 

учасників фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 
21.02.2019 21.02.2019 Відомості про проведення загальних зборів                                                                                                                                                                                            

 
 


