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18.10.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 18102022-2 

(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). 

 

Голова правлiння    Балакiна Ганна Анатолiївна 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2022 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21559409 

4. Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вулиця Московська, будинок 46/2 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 254-48-50, (044) 254-40-05 

6. Адреса електронної пошти: luba@velta.kiev.ua 

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 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 проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://velta.kiev.ua/informacziya-emite

nta/promizhna-informacziya 18.10.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    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  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. 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 та 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  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

Cкладова змiсту "Основнi вiдомостi про емiтента" включена до складу промiжної iнформацiї 

на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про одержанi лiцензiї на окремi види дiяльностi" включена до 

складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про посадових осiб емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента" включена до 

складу промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента" включена до складу 

промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї " 

не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснює виробництво та 

реалiзацiю продукцiї.  

Cкладова змiсту "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї " не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснює реалiзацiю продукцiї.  

Cкладова змiсту "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про випуски акцiй емiтента" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не включена до 

складу промiжної  iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював 

випускiв iнших цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював випускiв 

похiдних цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах" включена до складу 

промiжної iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв". 

Cкладова змiсту "Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" не включена до складу 

промiжної  iнформацiї, оскiльки емiтент не має посади корпоративного секретаря. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" не включена до складу 



промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не вчиняв значних 

правочинiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть" не включена до 

складу промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду емiтент не вчиняв таких 

правочинiв. 

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 та 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" не 

включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки протягом звiтного перiоду такої 

iнформацiї у емiтента немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не включена 

до складу промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових цiнних 

паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" не включена до складу 

промiжної iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну управителя" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про керуючого iпотекою" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв" не 

включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за 

кожним консолiдованим iпотечним боргом" не включена до складу промiжної iнформацiї, 

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про iпотечне покриття" не включена до складу промiжної 

iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування 

iпотечних активiв" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки за звiтний перiод 

такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)" не 

включена до складу промiжної  iнформацiї, оскiльки емiтент не здiйснював випуску боргових 

цiнних паперiв. 

Складова 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 промiжної iнформацiї, 

оскiльки за звiтний перiод такої iнформацiї немає. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки 

емiтент складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Cкладова змiсту "Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi" включена до складу промiжної iнформацiї на пiдставi 

пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв". 

Cкладова змiсту "Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений 

аудитором (аудиторською фiрмою)" не включена до складу промiжної iнформацiї, оскiльки 

промiжна звiтнiсть за звiтний перiод не перевiрялася суб'єктом аудиторської дiяльностi.  



Cкладова змiсту "Промiжний звiт керiвництва" включена до складу промiжної iнформацiї на 

пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв".  

Cкладова змiсту "Твердження щодо промiжної iнформацiї" включена до складу промiжної 

iнформацiї на пiдставi пункту 1 глави 3 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв". 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 01.12.1993 

3. Територія (область) 

  

4. Статутний капітал (грн)  

 38295000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 24 

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

 67.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори товариства, наглядова рада, правлiння. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Латишева Валентина Дмитрiвна   

Ковальчук Володимир Семенович   

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Поло" 

04107, м. Київ, вул Багговутiвська, буд. 

1-а, офiс № 5 
24267021 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 

2) IBAN 

 UA023808050000000000265041842 

3) поточний рахунок 

 UA023808050000000000265041842 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Райффайзен Банк", МФО 380805 

5) IBAN 

 UA763808050000000000265071841 

6) поточний рахунок 

 UA763808050000000000265071841 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 
Вид діяльності Номер Дата Орган державної влади, що Дата 



ліцензії видачі видав ліцензію закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569856 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АГ №569854 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)) 

АГ №569843 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту 

АГ №569842 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування медичних витрат АГ №569845 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

АГ №569844 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АГ №569846 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг Україн 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АГ №569847 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

АГ №569848 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

 



транспортi фiнансових послуг України 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страх.цив.вiдпов.суб'єктiв 

госп-ня за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями 

на об'єктах пiдвищ. небезпеки, 

включаючи 

пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, госп. дiя-сть 

на яких може призвести до 

аварiй екол.та сан.-епiд.х-ру 

АГ №569852 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АГ №569858 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

небезпечних вантажiв 

АГ №569855 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту, 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АГ №569849 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Особисте страхування 

працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 

якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 

Державного бюджету Україну) 

та сiльської пожежної охорони i 

членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АГ №569850 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страх.вiдпов.експортера та 

особи, яка вiдпов.за 

утил.(видалення) 

небезп.вiдходiв, щодо 

вiдшкод.шкоди,яку може бути 

заподiяно здоров'ю 

АГ №569857 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



людини,власностi та 

навк.прир.серед-щу пiд час 

транскордон.перевез-ня та 

утил.(видалення) 

небезп.вiдходiв 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування фiнансових 

ризикiв 

АГ №569851 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за шкоду, яка 

може бути заподiяна внаслiдок 

ядерного iнциденту 

АГ №569853 12.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

Страхування виданих гарантiй 

(порук) та прийнятих гарантiй 

АЕ №284194 05.12.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї безстроковий, 

продовження термiну дiї лiцензiї не вимагається. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова наглядової ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Латишева Валентина Дмитрiвна 

3. Рік народження 

 1955 

4. Освіта 

 середня-спецiальна 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Велта", 21559409, Голова наглядової ради 

7. Опис 

 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 вiд iменi Товариства правочинiв на суму, що перевищує 500 000 

(п'ятсот тисяч) гривень (крiм договорiв страхування, перестрахування та банкiвського вкладу, 

якi укладаються головою правлiння незалежно вiд їх суми), та правочинiв щодо нерухомого 

майна, гарантiй, поручительств, застави, iпотеки, 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.  

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 27.04.2020 р. 

рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2020 р., протокол № 2 вiд 27.04.2020 р., 

у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу наглядової ради; термiн, на який 

обрано голову наглядової ради - на три роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 45 

рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: голова наглядової ради Товариства. 

Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в 

натуральнiй формi: винагороду не отримувала. Латишева В.Д. є акцiонером ПрАТ "Велта". 

Володiє 74,9 % в статутному капiталi емiтента. 

 

 

1. Посада 

 Член наглядової ради, акцiонер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковальчук Володимир Семенович 

3. Рік народження 

 1946 

4. Освіта 



 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 21 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "В.I П.", 31088546, Голова 

наглядової ради 

7. Опис 

 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 вiд iменi Товариства правочинiв 

на суму, що перевищує 500 000 (п'ятсот тисяч) гривень (крiм договорiв страхування, 

перестрахування та банкiвського вкладу, якi укладаються головою правлiння незалежно вiд їх 

суми), та правочинiв щодо нерухомого майна, гарантiй, поручительств, застави, iпотеки, 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. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Дата обрання на посаду - 27.04.2021 р. 

рiшенням рiчних загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2021 р., протокол № 3 вiд 27.04.2021 р., 



у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена наглядової ради Товариства 

Ковальчука Дмитра Володимировича; термiн, на який обрано члена наглядової ради - на два 

роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 

паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 21 рiк. Перелiк попереднiх посад за 

останнi п'ять рокiв: голова наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "В.I П." (iдентифiкацiйний код 31088546; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. 

Лейпцизька, буд. 5, лiт. А, офiс 4/1). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах: голова 

наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "В.I П." 

(iдентифiкацiйний код 31088546; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 5, лiт. 

А, офiс 4/1). Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi: посадова особа 

винагороду не отримувала. Ковальчук В.С. є акцiонером ПрАТ "Велта". Володiє  0,1 % в 

статутному капiталi емiтента.  

 

 

1. Посада 

 Голова правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Балакiна Ганна Анатолiївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 30 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Приватне акцiонерне товариство "Велта", 21559409, Виконуюча обов'язки голови 

правлiння 

7. Опис 

 Голова правлiння Товариства: 1) здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства, 

несе вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Товариство завдань; 2) рганiзує 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. Дата обрання на посаду - 19.05.2021 р. 

рiшенням наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Велта" вiд 18.05.2021 р., 

протокол № 18/2021, у зв'язку з припиненням повноважень виконуючої обов'язки голови 

правлiння Товариства; термiн, на який обрано голову правлiння - безстроково. Особа акцiями 

Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: заступник голови правлiння ПрАТ "Велта" (з 01.11.2011 р. по 

18.03.2020 р. включно), виконуюча обов'язки голови правлiння ПрАТ "Велта" (з 19.03.2020 р. по 

18.05.2021 р. включно). Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр 

виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi:згiдно штатного розкладу. 

 

 

1. Посада 

 Член правлiння, головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Хiлiнська Iрина Леонардiвна 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Хедж", 19344213, Заступник головного 

бухгалтера 

7. 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. 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. Особа акцiями 

Товариства не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на 

розкриття паспортних даних не надано. Загальний стаж  роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: з 03.01.1994 р. по даний час обiймає посаду головного бухгалтера 

Товариства. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої 

винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi:згiдно штатного розкладу. 

 

 

1. Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мельник Олена Олександрiвна 

3. Рік народження 

 1965 

4. Освіта 

 вища економiчна 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Повне товариство "Велта П.М.С.Г. "ГАРАНТ-СЕРВIС", 24576213, Комерцiйний агент 

7. 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 регулятора 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 регулятора. - 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. Дата обрання на посаду - 16.03.2021 р. 

рiшенням наглядової ради Товариства вiд 15.03.2021 р., протокол № 12/2021 вiд 15.03.2021 р., у 

зв'язку зi звiльненням з посади внутрiшнього аудитора Ткачук О.I.; термiн, на який обрано 

внутрiшнього аудитора - безстроково. Особа акцiями Товариства не володiє, непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не 

надано. Загальний стаж  роботи - 27 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: 

комерцiйний агент Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" (iдентифiкацiйний код 

24576213; мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Ш. Руставелi, буд. 40/10, кв. 18). Посади на 

будь-яких iнших пiдприємствах: комерцiйний агент Повного товариства "Велта П.М.С.Г. 

"Гарант-Сервiс" " (iдентифiкацiйний код 24576213; мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Ш. 

Руставелi, буд. 40/10, кв. 18); директор Приватного пiдприємства "Лєкс-Фармацiя" 

(iдентифiкацiйний код 31170918; мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, 

буд. 4-Б, кв. 19).  Розмiр виплаченої винагороди, в т.ч. в натуральнiй формi: згiдно штатного 

розкладу. 

 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 1147 X X 



Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 11979 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 13126 X X 

Опис Кредитiв банку немає. Поточнi зобов'язання станом на 

31.03.2022 р. становлять 1512 тис. грн. та класифiкуються 

таким чином - за розрахунками: 

- за розрахунками з бюджетом - 1147 тис. грн..;  

- поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 

дiяльнiстю - 216 тис. грн.; 

- iншi поточнi зобов'язання Товариства складають 149 тис. грн. 

 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

16.06.2021 31/1/2021 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000106785 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Електронні 

іменні 

103,5 370000 38295000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Товариства на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалася. 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" втратило чиннiсть в зв'язку зi збiльшенням номiнальної вартостi акцiї ПрАТ "Велта" та реєстрацiєю нового свiдоцтва, 

зазначеного в таблицi. 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у 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 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 14,08 тис. 

грн., що становить 80 % статутного капiталу Повного товариства "Велта П.М.С.Г. 

"Гарант-Сервiс". Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" 

стосовно управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту 

Повного товариства "Велта П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс". 

1. Найменування 

 Закрите акцiонерне товариство "Українська енергосервiсна компанiя" 

2. Організаційно-правова форма 

 Закрите акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31663187 

4. Місцезнаходження 

 01004, м. Київ, вул. Рогнiдинська, будинок 4 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння пакетом акцiй. Розмiр пакету акцiй: 1175,68 тис. грн., що 

становить 9 вiдсоткiв статутного капiталу Закритого акцiонерного товариства "Українська 

енергосервiсна компанiя". Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать 

ПрАТ "Велта" стосовно управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту Закритого акцiонерного товариства "Українська енергосервiсна 

компанiя".  

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий 

комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 30033386 

4. Місцезнаходження 

 41400, Сумська область, мiсто Глухiв, площа Рудченка, будинок 1 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 794,4 тис. 

грн., що становить 49,775 вiдсоткiв статутного капiталу Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий комерцiйний "Торговий дiм "Полiсся ЛТД". 

Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать ПрАТ "Велта" стосовно 

управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного законодавства та Статуту 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю мiжрегiональний агровиробничий комерцiйний 

"Торговий дiм "Полiсся ЛТД".  

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г." 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 



3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31924342 

4. Місцезнаходження 

 02094, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 36-А 

5. Опис 

 Форма участi: пряме володiння часткою в статутному капiталi. Розмiр частки: 2488,26 

тис. грн., що становить 48,34 вiдсотки статутного капiталу Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г.". Внесок у статутний капiтал: грошовi кошти. Права, що належать 

ПрАТ "Велта" стосовно управлiння юридичною особою: вiдповiдно до норм чинного 

законодавства та Статуту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "П.М.С.Г.".  

 





КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

Територія   за КАТОТТГ 
UA8000000000

0093317 

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 24 

Адреса, телефон: 01015 м. Київ, вулиця Московська, будинок 46/2, (044) 254-48-50 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на  p. 
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 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 267 250 

    первісна вартість 1011 1 137 1 101 

    знос 1012 ( 870 ) ( 851 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 5 511 5 511 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 6 021 6 004 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 165 142 

Виробничі запаси 1101 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 2 276 3 066 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 309 206 

    з бюджетом 1135 0 4 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 18 14 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 360 6 829 

Поточні фінансові інвестиції 1160 15 906 16 229 

Гроші та їх еквіваленти 1165 31 787 32 164 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 31 787 32 164 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4 158 3 655 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 4 158 3 655 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 60 979 62 309 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 67 000 68 313 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 38 295 38 295 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 210 210 

Додатковий капітал 1410 2 208 2 366 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 9 892 14 316 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 50 605 55 187 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 15 528 11 614 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0 

    резерв незароблених премій 1533 15 528 11 614 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 15 528 11 614 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 7 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 700 1 147 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 700 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 150 216 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 10 149 

Усього за розділом IІІ 1695 867 1 512 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 67 000 68 313 

 

Керівник    Балакiна Ганна Анатолiївна 

 

Головний бухгалтер   Хiлiнська Iрина Леонардiвна 



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 1 квартал 2022 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 6 603 4 318 

Премії підписані, валова сума 2011 5 865 7 050 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 2 673 ) ( 4 292 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -3 914 -1 779 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -503 -219 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 88 ) ( 89 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 2 ) ( 0 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 6 513 4 229 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2 730 346 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 2 391 ) ( 1 557 ) 

Витрати на збут 2150 ( 1 417 ) ( 1 031 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 174 ) ( 690 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 5 261 1 297 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 310 216 



Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 5 571 1 513 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 147 -445 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 4 424 1 068 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 424 1 068 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 118 167 

Витрати на оплату праці 2505 562 553 

Відрахування на соціальні заходи 2510 113 117 

Амортизація 2515 15 28 

Інші операційні витрати 2520 3 264 2 501 

Разом 2550 4 072 3 366 

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 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 



Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Балакiна Ганна Анатолiївна 

 

Головний бухгалтер   Хiлiнська Iрина Леонардiвна 



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 216 505 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 105 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 9 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 5 244 8 473 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 0 89 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 3 473 ) ( 4 770 ) 

Праці 3105 ( 464 ) ( 451 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 126 ) ( 109 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 814 ) ( 821 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 700 ) ( 710 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 1 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 114 ) ( 110 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 149 ) ( 866 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 2 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 1 626 ) ( 1 618 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -2 194 546 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 



Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 0 0 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 445 ) ( 1 108 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 13 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -445 -1 121 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 311 106 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 311 106 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 328 -469 

Залишок коштів на початок року 3405 31 787 34 442 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 705 -555 

Залишок коштів на кінець року 3415 32 164 33 418 

 

Керівник    Балакiна Ганна Анатолiївна 

 

Головний бухгалтер   Хiлiнська Iрина Леонардiвна 



КОДИ 

Дата 31.03.2022 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Велта" за ЄДРПОУ 21559409 

 

Звіт про власний капітал 
За 1 квартал 2022 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 38 295 210 2 208 0 9 892 0 0 50 605 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 38 295 210 2 208 0 9 892 0 0 50 605 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 4 424 0 0 4 424 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 158 0 0 0 0 158 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 158 0 4 424 0 0 4 582 

Залишок на кінець року  4300 38 295 210 2 366 0 14 316 0 0 55 187 

 

Керівник    Балакiна Ганна Анатолiївна 

 

Головний бухгалтер   Хiлiнська Iрина Леонардiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "Велта" за 1 квартал 2022 року 

 

(перiод: з 01 сiчня по 31 березня 2022 року) 

 

 

 

Опис пiдприємства та його дiяльностi: 

 

Повна назва товариства:  Приватне акцiонерне товариство "Велта" 

 

Скорочена назва товариства:   ПрАТ "Велта" 

 

Код  ЄДРПОУ:   21559409 

 

Органiзацiйно-правова форма товариства:   Акцiонерне товариство 

 

Дата проведення державної реєстрацiї (створення):  01.12.1993 року 

 

Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР:  № 1 070 120 0000 

000409 

 

Дата проведення останньої реєстрацiйної дiї (нова редакцiя статуту):  23.12.2020 року 

 

Мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2 

 

Телефони, факси: (044) 254-40-05, (044)254-48-50 

 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi:   www.velta.kiev.ua 

 

Електронна пошта (EMail):  balakina@velta.kiev.ua 

 

Реєстрацiйний номер в Державному реєстрi фiнансових установ: 11100493 

 

Види дiяльностi  за КВЕД :  65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 

Чисельнiсть працiвникiв: 24 

 

Кiлькiсть акцiонерiв станом на 31.03.2022: 3 

 

Наявнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв Не має 

 

Вiдповiднiсть примiщень, у яких здiйснюється фiнансовою установою обслуговування клiєнтiв 

(споживачiв): Офiсне примiщення  розташоване за адресою: м. Київ, вул. Московська, 46/2, є 

доступним для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до 

державних будiвельних норм та стандартiв. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство здiйснювало фiнансово-господарську дiяльнiсть 

виключно в межах законодавства України. 



 

ПрАТ "Велта" є страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної 

дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй. 

 

ПрАТ "Велта" має лiцензiї Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

на здiйснення 12 видiв добровiльного та 6 видiв обов'язкового страхування, якi є безстроковi, 

країна чинностi - Україна. 

 

Перелiк та назви форм фiнансової звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi" та форми Примiток, що розробленi у 

вiдповiдностi до МСФЗ. 

 

Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 01.01.2022 

року по 31.03.2022 року. 

 

Згiдно МСФО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" пiдприємство не має дочiрнiх 

пiдприємств (фiлiй, представництв та iнш.) та не складає консолiдовану звiтнiсть. 

 

Помилки у фiнансових звiтах не допускались, змiни у фiнансовi звiти, що пов'язанi з 

виправленням помилок, не вносились. 

 

Розкриття iнформацiї про облiковi судження та розрахунковi оцiнки 

 

Судження, оцiнки i припущення в МСФЗ-звiтностi: 

 

Управлiнський персонал використовує ряд оцiнок i припущень щодо подання активiв i 

зобов'язань та розкриття умовних активiв i зобов'язань при пiдготовцi даної фiнансової звiтностi 

вiдповiдно облiкової полiтики, сформованої на основi МСФЗ. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд зазначених оцiнок. Допущення i зробленi на їх основi попереднi оцiнки 

постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в оцiнках визнаються в тому 

звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i в усiх наступних перiодах, порушених 

зазначеними змiнами. 

 

Активи i зобов'язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в 

подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" та МСФЗ 13 "Оцiнки за 

справедливою вартiстю", у звiтi про фiнансовий стан на кiнець звiтного перiоду. 

 

Основнi судження:  

 

До кола осiб Товариства, якi мають право виносити професiйне судження при складаннi 

фiнансової звiтностi входять спецiалiсти бухгалтерсько-фiнансового сектору. 

 

Основнi судження, якi покладенi в основу фiнансової звiтностi за звiтний перiод 2022 року були 

такi, але не виключно: 

 

- формування облiкової полiтики та її змiни - полiтика є незмiнною з 2012 року, окрiм змiн, що 

вносяться згiдно вимог чинного законодавства; 



 

- припущення про безперервнiсть - фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з 

припущення безперервностi дiяльностi, управлiнський персонал не має намiрiв лiквiдувати 

суб'єкт господарювання чи припинити дiяльнiсть. При цьому, управлiнський персонал визнає 

значне зменшення вартостi активiв при анулюваннi фiнансових iнвестицiй, що призведе до 

невiдповiдностi законодавчим вимогам щодо капiталу Товариства. Але активи, якi можуть 

значно зменшити вартiсть активу балансу, не використовуються для генерування грошових 

потокiв. Крiм того, управлiнський персонал постiйно розробляє та впроваджує плани щодо 

майбутнiх дiй, якi спрямованi на продовження безперервної дiяльностi пiдприємства. 

Невизначенiсть управлiнського персоналу щодо питання знецiнення активiв вiдсутня; 

 

- критерiї визнання елементiв фiнансової звiтностi та припинення визнання; 

 

- потреба в переглядi облiкових оцiнок; 

 

- дата переходу на МСФЗ (МСФЗ 1) - перехiд на Мiжнароднi стандарти для складення 

фiнансової звiтностi товариство, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 

сiчня 2012 року. Згiдно вимогам МСФО 1 "Подання фiнансової звiтностi" надаємо порiвняльну 

iнформацiю;  

 

- судження, пов'язаннi з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю) 

(МСФЗ З, 10); 

 

- оцiнка значимостi страхового ризику за кожним окремим контрактом  (МСФЗ 4); 

 

- класифiкацiя непоточних активiв (або лiквiдацiйних груп) як утримуваних для продажу або 

утримуваних для розподiлу власникам (МСФЗ 5); 

 

- судження щодо припиненої дiяльностi (МСФЗ 5); 

 

- характер та рiвень ризикiв, що виникають унаслiдок фiнансових iнструментiв та на якi суб'єкт 

господарювання наражається протягом перiоду та на кiнець звiтного перiоду, та яким чином 

суб'єкт господарювання управляє цими ризиками (МСФЗ 7); 

 

- класифiкацiя фiнансових iнструментiв (МСФЗ 9 з 01.01.2018 року) - керiвництво Товариства 

застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових iнструментiв, що входять 

до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням грунтується на оцiнцi 

ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших факторах. Проте, 

якщо iснують невизначеностi, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором, може 

суттєво вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв; 

 

- судження щодо спiльно контрольованих операцiй та спiльних пiдприємств (МСФЗ 11) та 

судження щодо контролю та суттєвого впливу (МСФЗ 12) - станом на звiтну дату. Товариство не 

має контролю над об'єктами iнвестування; 

 

- неможливiсть застосування окремих вимог МСФЗ (МСБО 1) - пiд час здiйснення судження 

керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та 

затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розроблення 

стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, 

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам; 

 



- згортання статей фiнансової звiтностi (МСБО 1) - Фiнансовi активи та зобов'язання 

згортаються, якщо Товариство має юридичне право здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i 

має намiр або зробити взаємозалiк, або реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно; 

 

- розмежування на поточнi та непоточнi активи та зобов'язання (МСБО 1) - класифiкацiя активiв 

та зобов'язань за строками погашення (поточнi / не поточнi) здiйснюється пiд час їх первинного 

визнання залежно вiд термiну iснування, користування, володiння ними компанiєю в порiвняннi 

з її операцiйним циклом. Тривалiсть операцiйного циклу складає один календарний рiк. Тобто, 

на дату оприбуткування активи та зобов'язання класифiкуються за строками: не поточнi (бiльшi 

одного року) та поточнi (меншi та рiвнi одному року).  

 

- ознаки знецiнення активiв (МСБО 2, 16, 36, 38, 39,40, МСФЗ 9); 

 

- обрання та застосування облiкових полiтик, облiку змiн в облiкових полiтиках, змiн в 

облiкових оцiнках та виправленнi помилок попереднього перiоду (МСБО 8); 

 

- класифiкацiя подiй пiсля звiтної дати на коригуючi та некоригуючi (МСБО 10); 

 

- перенесення податкового збитку на майбутнiй перiод визнається виходячи з судження 

керiвництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який можна буде 

зменшити на невикористанi податковi збитки, є ймовiрним, та що строк дiї цих податкових 

збиткiв не закiнчується згiдно з чинним податковим законодавством. Суми вiдстрочених 

податкiв оцiнюються з використанням ставок податку, що будуть застосовуватися, коли 

очiкується, що тимчасова рiзниця буде реалiзована. Ефективна ставка податку на прибуток буде 

вiдрiзнятися вiд нормативних ставок податку на прибуток; 

 

- конфiгурацiя економiчних вигiд вiд основних засобiв та нематерiальних активiв та її змiни 

(МСБО 17, 38) - iнформацiя наведена у Примiтках; 

 

- класифiкацiя оренди на довгострокову та операцiйну (МСБО 16) - Товариство класифiкує 

оренду як операцiйну; 

 

Звiтний перiод фiнансової звiтностi:  

 

Звiтним перiодом, за який сформована фiнансова звiтнiсть Товариства, є перiод з 01.01.2022 

року по 31.03.2022 року. 

 

Згiдно МСФО 27 "Консолiдована та окрема фiнансова звiтнiсть" пiдприємство не має дочiрнiх 

пiдприємств (фiлiй, представництв та iнш.) та не складає консолiдовану звiтнiсть. 

 

Помилки у фiнансових звiтах не допускались, змiни у фiнансовi звiти, що пов'язанi з 

виправленням помилок, не вносились. 

 

Нi учасники Товариства, нi iншi особи не вносили змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її 

затвердження до випуску. 

 

Заява про вiдповiдальнiсть Керiвництва Компанiї: 

 

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi ПрАТ "Велта". Фiнансова 

звiтнiсть достовiрно вiдображає фiнансове положення Компанiї на 31 березня 2022 року, 

результати її господарської дiяльностi i потоки грошових коштiв за 1 квартал 2022 року 



вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).  

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування певних суджень, оцiнок та 

припущень, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суми 

активiв та зобов'язань, доходiв та витрат, вiдображенi у звiтностi. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

 

Керiвництво пiдтверджує, що вiдповiдна облiкова полiтика була послiдовно застосована. В ходi 

пiдготовки фiнансової звiтностi Компанiї були зробленi справедливi думки i оцiнки. 

Керiвництво також пiдтверджує, що фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена на основi 

принципу безперервностi дiяльностi, наступностi, повноти вiдображення, обачностi, суттєвостi.  

 

Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за ведення бухгалтерського облiку належним 

чином, за вживання розумних заходiв для захисту активiв Компанiї, а також за запобiгання i 

виявлення шахрайства i iнших порушень. Воно також несе вiдповiдальнiсть за дiяльнiсть 

Компанiї вiдповiдно до законодавства України. 

 

На дату пiдписання фiнансової звiтностi склад Керiвництва Товариства не змiнювався. 

 

Концептуальна основа фiнансової звiтностi: 

 

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi.  

 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення 

(КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в 

редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2021 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства 

фiнансiв України. 

 

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає 

всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2022 

року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме, 

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. 

 

При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать МСФЗ. 

 

Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який 

передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в 

процесi здiйснення звичайної дiяльностi. 

 

Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, 

якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi 

вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi. 

 

Принципи ведення бухгалтерського облiку:  

 

Бухгалтерськiй облiк ведеться у вiдповiдностi до законодавства України. Фiнансова звiтнiсть, 

яка представлена, складена на основi бухгалтерських записiв, якi зробленi вiдповiдно до 



Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (ПСБО) та Iнструкцiї про застосування Плану 

рахункiв бухгалтерського облiку, активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй 

пiдприємств i органiзацiй, що була вiдповiдним чином скоригована з метою приведення її у 

вiдповiднiсть до МСФЗ. Коригування (трансформацiя) фiнансової звiтностi включали 

рекласифiкацiю окремих активiв та зобов'язань, доходiв та витрат по окремим статтям звiту про 

фiнансовий стан та звiту про сукупний капiтал для приведення їх у вiдповiднiсть з економiчною 

суттю операцiй. 

 

Принципи складання фiнансової звiтностi: 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Перехiд на мiжнароднi стандарти для складення фiнансової 

звiтностi Товариство, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 

року.  

 

Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою i валютою подання 

фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 

 

Повний комплект фiнансової звiтностi за 1 квартал 2022 року включає: 

 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс, Форма № 1); 

 

Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про фiнансовi результати, Форма № 2); 

 

Звiт про рух грошових коштiв (Форма № 3); 

 

Звiт про змiни в капiталi (Звiт про власний капiтал, Форма № 4); 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi. 

 

Для пiдготовки повного комплекту фiнансової звiтностi за 1 квартал 2022 року було 

використано концептуальну основу наступних документiв в редакцiї, чиннiй на 01 сiчня 2022 

року, та офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України: 

 

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). 

 

- Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ, 

ПКТ). 

 

- Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

 

= Iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

 



             МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi: 

 

МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування".  

 

18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувала новий стандарт, який присвячений облiку 

договорiв страхування - МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Початок обов'язкового 

застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2023 року. Дострокове застосування цього 

стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови страховикiв, якi звiтують за 

МСФЗ, що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть страховикiв. 

 

МСФЗ 17 приходить на замiну МСФЗ 4 та визначає, що всi договори страхування 

враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде корисним як iнвесторам, так i страховим 

компанiям. Страховi зобов'язання враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а 

не первiсної вартостi (historicalcost), як було ранiше. Iнформацiя регулярно оновлюватиметься, 

надаючи бiльш корисну iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi. 

 

Радою с МСФЗ у 2020 роцi були внесенi змiни в МСФЗ 17 в частинi виключення деяких видiв 

договорiв iз сфери застосування даного Стандарту, спрощення подання активiв i зобов'язань, 

пов'язаних iз договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан, визнання та розподiлу 

аквiзицiйних грошових потокiв, змiн у визнаннi вiдшкодування за договорами перестрахування 

в звiтi про прибутки i збитки, можливiсть зниження фiнансового ризику для договорiв вхiдного 

перестрахування, спрощений облiк зобов'язань по врегулюванню збиткiв за договорами, якi 

виникли до дати переходу на МСФЗ 17, послаблення в застосуваннi технiк для зниження 

фiнансового ризику, перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження перiоду 

звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 для страхових компанiй до 01 сiчня 2023 року . 

 

У серпнi 2020 року Рада з МСФЗ в рамках реформи IBOR опублiкувала поправки до: 

 

 МСБО 16 "Основнi засоби", якi забороняють компанiї вираховувати з вартостi основних засобiв 

суми, що отриманi вiд реалiзацiї вироблених предметiв, коли компанiя готує актив до його 

цiльового використання, ефективна дата яких з 01 сiчня 2022 року. 

 

Розкриття iнформацiї про грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти i їх еквiваленти включають згiдно МСФО 7 "Звiт про рух грошових коштiв" 

грошовi кошти на поточних рахунках у нацiональнiй валютi та у iноземнiй валютi, грошовi 

кошти в касi, а також кошти на депозитних рахунках у нацiональнiй валютi та у iноземнiй 

валютi до вимоги (еквiвалент грошових коштiв). 

 

Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31.03.2021 року складаються (тис.грн.): 

 

            Поточнi рахунки в банках     -   8 449  

 

               в т.ч. в iноземнiй валютi    -   7 224  

 

           Депозитнi рахунки в банках   -   24 969  

 



               в т.ч. в iноземнiй валютi   -   22 954  

 

                        Всього:         -   33 418  

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти на 31.03.2022 року складаються (тис.грн.): 

 

            Поточнi рахунки в банках     -   5 278  

 

               в т.ч. в iноземнiй валютi    -   3 360  

 

           Депозитнi рахунки в банках   -   26 886  

 

               в т.ч. в iноземнiй валютi   -   26 371  

 

                        Всього:         -   32 164  

 

Станом на 31 березня 2022 року справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

 

Грошовi кошти на депозитних рахуках розмiщенi у банках, якi є надiйними та мають високий 

кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uаААА та uаАА  i  прогноз  "стабiльний" за даними 

рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговими агенствами. Враховуючи, що строк 

розмiщення коштiв на депозитних рахунках є короткостроковим, очiкуваний кредитний збиток 

Товариством визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу, становить "0". 

 

Рух грошових коштiв, який вiдображає грошовi потоки протягом звiтного перiоду, 

облiковується згiдно розподiлу дiяльностi пiдприємства на операцiйну, iнвестицiйну та 

фiнансову з використанням прямого методу, за яким розкривається iнформацiя про основнi 

класи валових надходжень грошових коштiв чи валових витрат грошових коштiв. 

 

При складаннi звiтностi застосовувався МСБО 21 "Вплив змiн валютних курсiв".  

 

Товариство не має залишкiв грошових коштiв, якi утримуються i є недоступними для 

використання, та невикористаних запозичених коштiв, що є наявними для майбутньої 

операцiйної дiяльностi i для погашення зобов'язань iнвестицiйного характеру, до яких iснують 

будь-якi обмеження щодо використання. 

 

Iнформацiя про грошовi кошти та рух грошових коштiв Товариства протягом звiтного року 

вiдображена в ф.3 "Звiт про рух грошових коштiв". 

 

Розкриття iнформацiї про звiт про рух грошових коштiв 

 

Звiт про рух грошових коштiв Товариство складає за прямим методом та розкриває показники 

руху коштiв за основними напрямками дiяльностi пiдприємства наступним чином: 

 

Рух грошових коштiв, який вiдображає грошовi потоки протягом звiтного перiоду, 

облiковується згiдно розподiлу дiяльностi пiдприємства на операцiйну, iнвестицiйну та 

фiнансову з використанням прямого методу, за яким розкривається iнформацiя про основнi 

класи валових надходжень грошових коштiв чи валових витрат грошових коштiв. 

 

Отриманi та сплаченi вiдсотки та дивiденди класифiкуються як грошовi потоки вiд фiнансової 



дiяльностi, так як вони є доходами вiд розмiщення та витратами на одержання фiнансових 

ресурсiв згiдно МСФО 7 "Звiт про рух грошових коштiв". 

 

Iнформацiя про грошовi кошти та рух грошових коштiв Товариства протягом звiтного року 

вiдображена в ф.3 "Звiт про рух грошових коштiв", який складено згiдно вимог МСФО 7 "Звiти 

про рух грошових коштiв", та який розкриває iнформацiю про основнi класи валових 

надходжень грошових коштiв чи валових витрат грошових коштiв. 

 

Розкриття вимог про вiдшкодування збиткiв та сплачених виплат  

 

Товариство проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi страхового випадку в 

рамках страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих документiв, яка була визначена 

договором страхування.  

 

Товариство вiдображає суми витрат, пов'язаних iз страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договiр страхування, страховий випадок вiдповiдає ризикам, певним договором 

страхування як застрахованi, а також наявнiсть документiв, пiдтверджуючих факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результатi його настання, проведеного 

внутрiшнього службового розслiдування. 

 

Виплати страхового вiдшкодування за 1 квартал 2022 склали 2 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про собiвартiсть реалiзацiї 

 

Витрати компанiї визнаються на основi принципу нарахування в перiодi, коли вони були 

здiйсненi, згiдно МСФО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та згiдно вимог МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв". Класифiкацiя та аналiз витрат здiйснюється базуючись на їх функцiях в 

цiлях забезпечення обгрунтованої та доречної iнформацiї згiдно з методом функцiї витрат або 

"собiвартiсть реалiзацiї", розкриваючи iнформацiю про собiвартiсть послуг окремо вiд iнших 

витрат. 

 

Товариство несе витрати на ведення справи та виплати страхового вiдшкодування за договорами 

страхування (собiвартiсть реалiзацiї), а також iншi витрати, якi прямо не пов'язанi iз страховою 

дiяльнiстю та є витратами операцiйної дiяльностi. Витрати визнаються, якщо виникає 

зменшення в майбутнiх економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням 

зобов'язання, якi можуть бути надiйно вимiрянi. 

 

Собiвартiсть реалiзованих страхових послуг складається з витрат на ведення справи за 

договорами страхування, якi склали за 1 квартал 2022 року 88 тис.грн., за 1 квартал 2021 року 

склали 89 тис.грн. та виплат страхового вiдшкодування, якi склали за 1 квартал 2022 року 2 тис. 

грн., за 1 квартал 2021 року 0 тис.грн. 

 

Витрата визнається в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi. 

 

Якщо виникнення економiчних вигiд очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок 

з доходом можна прослiдити лише в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi 

результати признаються на основi методу рацiонального розподiлу. 

 

Розкриття iнформацiї про амортизацiйнi витрати 



 

Нарахування амортизацiї в фiнансовому облiку здiйснюється Товариством по кожному об'єкту 

основних засобiв прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання об'єкта, 

який визначається при введеннi його в експлуатацiю i призупиняється на перiод реконструкцiї, 

модернiзацiї, добудови, дообладнання та консервацiї.  

 

Нарахування амортизацiї здiйснюється щомiсячно i починається з мiсяця, наступного за тим, в 

якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного виростання, у спосiб, 

передбачений комiсiєю. 

 

Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої 

актив класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 "Непоточнi активи, 

утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", або на дату, з якої припиняється визнання 

його активом. 

 

Нарахування амортизацiї по об'єктах малоцiнних необоротних активiв проводиться у розмiрi 

100% в першому мiсяцi використання об'єкта.  

 

Амортизацiйнi витрати за 1 квартал 2022 року склали 15 тис.грн., за 1 квартал 2021 року склали 

28 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про вплив змiн валютних курсiв 

 

Операцiї в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют 

Нацiонального банку України (НБУ) на дату їх здiйснення. 

 

Монетарнi активи та зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним (облiковим) 

курсом гривнi до iноземних валют на дату складання балансу. Немонетарнi статтi балансу 

вiдображаються у гривнi за офiцiйним курсом на дату їх виникнення. 

 

Доходи i витрати в iноземнiй валютi включаються до звiту про фiнансовi результати у 

нацiональнiй валютi за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 

 

Результати переоцiнки монетарних активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi та банкiвських 

металах у зв'язку зi змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют вiдображаються в 

звiтностi як дохiд або збиток вiд курсових рiзниць та включаються у звiт про фiнансовi 

результати. 

 

За пiдсумками 1 кварталу 2022 року доходи вiд операцiйної курсової рiзницi склали 2 730 

тис.грн., за пiдсумками 1 кварталу 2021 року витрати вiд операцiйної курсової рiзницi склали 

683 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про виплати працiвникам 

 

Всi виплати працiвникам враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати 

працiвникам". 

 

Виплати працiвникам в звiтному перiодi включають: 

 

- короткостроковi виплати працiвникам, такi як заробiтна плата, внески на соцiальне 

забезпечення, оплачуванi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, премiї (якщо вони 



пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення перiоду); 

 

- виплати при звiльненнi. 

 

Розкриття iнформацiї про операцiйнi сегменти суб'єкта господарювання 

 

Операцiйнi сегменти - це компоненти, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої 

вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно 

переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi 

окрема фiнансова iнформацiя. Особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень - це особа 

або група осiб, яка розподiляє ресурси та оцiнює результати дiяльностi органiзацiї. Функцiї 

особи, вiдповiдальної за прийняття операцiйних рiшень, виконує Голова Правлiння Товариства.  

 

Товариство в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї 

виробництва займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько-галузевi сегменти не 

видiленi. 

 

Розкриття iнформацiї про подiї пiсля звiтного перiоду 

 

Iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду та могли вплинути на 

фiнансово-господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його капiталу: 

 

1. Прийняття рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного 

капiталу - не було 

 

2. Прийняття рiшення про викуп власних акцiй - не було 

 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу - не було 

 

4. Склад наглядової ради  Товариства змiнено - не було  

 

5. Змiна власникiв, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв акцiй Товариства - не було 

 

6. Рiшення про утворення, припинення  фiлiй, представництв - не було 

 

7. Рiшення вищого органу Товариства про змiни розмiру статутного капiталу - не було 

 

8. Порушення справи про банкрутство, винесення ухвали про його санацiю - не було 

 

9. Рiшення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство - не було. 

 

 

 

Iнформацiя про подiї, що вiдбулись у Товариствi пiсля звiтної дати до дати затвердження 

фiнансового звiту до випуску:          

 

1. Визнання дебiтора Товариства банкрутом - не було  

 

2. Розгляд судової справи, що пiдтверджує наявнiсть у Товариства поточного зобов'язання на 

звiтну дату - не було 

 



3. Прийняття рiшення про суттєву реорганiзацiю пiдприємства - не було 

 

4. Знищення значної частини активiв внаслiдок стихiйного лиха - не було  

 

5. Значнi змiни у вартостi активiв Товариства пiсля звiтної дати - не було 

 

6. Iншi важливi подiї - не було.  

 

Вiдповiдно до МСБО 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду" щодо подiй пiсля дати звiтностi, подiї що 

потребують коригування активiв та зобов'язань Товариства, вiдсутнi. 

 

Розкриття iнформацiї про витрти 

 

Витрати компанiї визнаються на основi принципу нарахування в перiодi, коли вони були 

здiйсненi, згiдно МСФО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та згiдно вимог МСБО 36 "Зменшення 

корисностi активiв".  

 

Класифiкацiя та аналiз витрат здiйснюється базуючись на їх функцiях в цiлях забезпечення 

обгрунтованої та доречної iнформацiї згiдно з методом функцiї витрат або "собiвартiсть 

реалiзацiї", розкриваючи iнформацiю про собiвартiсть послуг окремо вiд iнших витрат. 

 

Товариство несе витрати на ведення справи та виплати страхового вiдшкодування за договорами 

страхування, а також iншi витрати, якi прямо не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю та є 

витратами операцiйної дiяльностi. 

 

Витрати компанiї класифiкуються та розподiляються на витрати: 

 

- собiвартiсть реалiзованих страхових послуг; 

 

- виплати страхового вiдшкодування; 

 

- адмiнiстративнi витрати; 

 

- витрати на збут; 

 

- iншi операцiйнi витрати; 

 

- фiнансовi витрати; 

 

- iншi витрати. 

 

Собiвартiсть реалiзованих страхових послуг включає витрати на ведення справи та виплати 

страхового вiдшкодування, якi облiковуються та вiдображаються в звiтностi окремо. 

 

Адмiнiстративнi витрати Товариства складаються з витрат на оренду примiщень,  основних 

засобiв, витрат на сплату комунальних послуг, утримання примiщень, витрат на заробiтну плату 

та нарахування ЄСВ, витрат на утримання та ремонт основних засобiв, витрат на паливо, 

госптовари, канцтовари та iншi матерiали,  iнформацiйно-консультацiйнi послуги, нотарiальнi 

послуги, юридичнi послуги, послуги зв'язку, аудиторськi послуги, послуги банкiв по 

обслуговуванню рахункiв та iншi витрати, якi пов'язанi з виробничою дiяльнiстю. 

 



Витрати на збут складаються з витрат на рекламу та комiсiйнi винагороди. 

 

Iншi операцiйнi витрати складаються з витрат на купiвлю-продаж iноземної валюти, 

операцiйних курсових рiзниць, списання сумнiвних та безнадiйних боргiв, збiльшення резерву 

збиткiв та резерву катастроф, членських внескiв та iнших витрат операцiйної дiяльностi.  

 

Iншi витрати складаються з витрат вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, вiд реалiзацiї 

необоротних активiв та iншi витрати звичайної дiяльностi. 

 

Витрати в 1 кварталi 2022 року склавдають (тис.грн.):  

 

Собiвартiсть реалiзованих страхових послуг: 

 

Виплати страхового вiдшкодування     - 2   

 

Витрати на ведення справи   -              88                            

 

Iншi операцiйнi витрати:   -             174        

 

 - операцiйна курсова рiзниця -      0                     

 

 - iншi операцiйнi витрати  -             174               

 

Адмiнiстративнi витрати    -            2 391              

 

Витрати  на збут            -            1 417              

 

Фiнансовi витрати               -               0                               

 

Iншi витрати                         -               0                     

 

Витрати визнаються в звiтi про фiнансовi результати на основi безпосереднього зiставлення мiж 

понесеними витратами i вiдносяться до конкретних статей доходiв. Якщо виникнення 

економiчних вигiд очiкується впродовж декiлькох облiкових перiодiв i зв'язок з доходом можна 

прослiдити лише в цiлому або побiчно, витрати в звiтi про фiнансовi результати признаються на 

основi методу рацiонального розподiлу. 

 

Витрата визнається в звiтi про фiнансовi результати негайно, якщо витрати не створюють 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати вимогам визнання як актив в балансi. 

 

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

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

розрахованої за правилами податкового законодавства України. 

 

Розкриття iнформацiї про оцiнку справедливої вартостi 

 

При оцiнцi справедливої вартостi застосовуються методи оцiнки вартостi, якi вiдповiдають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцiнити справедливу вартiсть, максимiзуючи 

використання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних. 

 



Первiсною оцiнкою фiнансових активiв та зобов'язань є справедлива вартiсть плюс витрати на 

операцiї, якi прямо вiдносяться до їх придбання. 

 

Активи та зобов'язання Товариства оцiнюються i вiдображаються в облiку з достатньою мiрою 

обережностi з метою уникнення можливостi перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на 

наступнi звiтнi перiоди. Тому методи оцiнки активiв та зобов'язань базуються на головних 

принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. Через оцiнку активiв та зобов'язань 

надходить iнформацiя про загальну вартiсть майна Товариства, його зобов'язань, про вартiсть 

окремих статей балансу. Не пiдлягає оцiнцi готiвка та стандартнi зобов'язання.  

 

Активи та зобов'язання  в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються 

у разi змiни офiцiйного валютного курсу на звiтну дату. 

 

Розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовi iнструменти класифiкуються та облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти" та  МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання". 

 

Первiсною оцiнкою фiнансових iнструментiв є справедлива вартiсть плюс витрати на операцiї, 

якi прямо вiдносяться до їх придбання. Свiдченням справедливої вартостi є цiни котування на 

активному ринку. Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, справедливу вартiсть 

встановлювати шляхом: 

 

- застосування останнiх ринкових операцiй, якщо вони доступнi; 

 

- посилання на поточну справедливу вартiсть iншого iнструмента, який в основному є подiбним; 

 

- аналiзу дисконтованих грошових потокiв та моделей опцiонного цiноутворення. 

 

Фiнансовi iнвестицiї згiдно МСФЗ 9 оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, за винятком iнвестицiй в 

асоцiйованi пiдприємства, що їх слiд оцiнювати за амортизованою собiвартiсть, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка.    

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi". 

 

Розкриття iнформацiї про фiнансовi доходи   

 

Товариство визнає фiнансовим доходом дохiд вiд iнвестування активiв за методом нарахування. 

За звiтний перiод Товариством отриманий дохiд за вiдсотками по поточним i депозитним 

рахункам та купонний дохiд за облiгацiями в сумi 310 тис. грн., в т. ч. купонний дохiд за 

облiгацiями 247 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти 

 

Фiнансовi iнструменти класифiкуються та облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 9 "Фiнансовi 



iнструменти" та  МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання".  

 

Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку Товариства подiляються на фiнансовi активи, 

фiнансовi зобов'язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. 

 

За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання подiляються на поточнi (зi 

строком виконання зобов'язань до 12 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання 

зобов'язань бiльше 12 мiсяцiв). 

 

Пiд час первiсного визнання фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю без 

будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiй, якi можуть бути понесенi при продажу 

чи iншому вибуттi фiнансового активу.  

 

Товариство класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються в подальшому або за 

справедливою вартiстю, або за амортизованою собiвартiстю. 

 

До фiнансових активiв належать: 

 

Фiнансовi iнвестицiї (непоточнi та поточнi), в т.ч.: 

 

- цiннi папери до погашення; 

 

- цiннi папери наявнi для продажу (при намiрi володiння протягом невизначеного перiоду, якi 

можуть бути реалiзованi для пiдтримки лiквiдностi або в результатi змiни ставки вiдсотка, 

валютного курсу або цiн на ринку цiнних паперiв); 

 

- iншi фiнансовi iнвестицiї; 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти; 

 

Дебiторська заборгованiсть; 

 

Iншi фiнансовi активи. 

 

До фiнансових зобов'язань включаються: 

 

Фiнансовi зобов'язання, призначенi для перепродажу; 

 

Фiнансовi гарантiї; 

 

Iншi. 

 

Докладна iнформацiя щодо категорiй оцiнки фiнансових iнструментiв вiдповiдно до МСФЗ 9 

викладена нижче: 

 

                      Фiнансовi активи:  

 

Iншi непоточнi фiнансовi активи (iнвестицiї) складають 5 511 тис.грн., в т.ч.: 

 

- цiннi папери (акцiї українських емiтентiв, якi не обертаються на органiзованому бiржовому 

ринку в сумi 1 176 тис.грн. та iнвестицiйнi сертифiкати в сумi 674 тис.грн.), оцiненi за 



справедливою вартiстю через прибуток або збиток -  1 850 тис.грн.  

 

- частки участi у капiталi iнших компанiй (Товариство є власником частки меншостi у капiталi 

Компанiї, акцiї якої не котируються на фондовiй бiржi та у капiталi Компанiй з вiдсутнiстю 

контролю), оцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 3 661 тис.грн. Поточнi 

фiнансовi iнвестицiї (облiгацiї внутрiшнiх державних позик України), оцiненi за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - 16 229 тис.грн. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти, в т.ч.: 

 

Грошовi кошти, розмiщенi на рахунках у фiнансово стабiльних банках (тобто з високим 

кредитним рейтингом) - 5 278 тис.грн. 

 

Депозити, розмiщенi на рахунках у фiнансово стабiльних банках з високим кредитним 

рейтингом  -  26 886 тис.грн. 

 

Станом на 31 березня 2022 року справедлива вартiсть грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

 

Грошовi кошти на депозитних рахуках розмiщенi у банках, якi є надiйними та мають високий 

кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня uаААА та uаАА  i  прогноз  "стабiльний" за даними 

рейтингу надiйностi банкiв, що здiйснюється рейтинговими агенствами. Враховуючи, що строк 

розмiщення коштiв на депозитних рахунках є короткостроковим, очiкуваний кредитний збиток 

Товариством, визнаний при оцiнцi цього фiнансового активу, становить "0". 

 

Iншi поточнi фiнансовi активи складаються з торговельної та iншої поточної дебiторської 

заборгованiстi (непростроченої заборгованостi пiдприємств-юридичних осiб), оцiненої за 

справедливою вартiстю  через прибуток або збиток - 7 053 тис.грн.; дебiторської заборгованостi 

за договорами страхування - 3 066 тис.грн. 

 

Усього фiнансових активiв - 54 023 тис.грн. 

 

Фiнансовi зобов'язання: 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання (непрострочена поточна кредиторська заборгованiсть за основною 

дiяльнiстю за товари та послуги), оцiненi за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - 

1 512 тис.грн. 

 

Усього фiнансових зобов'язаннь  - 1 512 тис.грн.  

 

Пiдприємство не має на Балансi довгострокових фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за 

методом участi в капiталi, так як згiдно МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" 

пiдприємство не має контролю та суттєвого впливу (повноважень брати участь в прийняттi 

рiшень з фiнансової та операцiйної полiтики) на об'єкти iнвестування. 

 

Довгостроковi (непоточнi) фiнансовi iнвестицiї пiдприємства складаються з акцiй, iнвестицiйних 

сертифiкатiв та часток господарських товариств, якi облiковуються у складi Iнших непоточних 

фiнансових активiв. 

 

Довгострокової дебiторської заборгованостi, яка включає заборгованiсть зi строком погашення 

понад один рiк та яка не визнана пiдприємством, на 31.03.2022 року немає. 



 

Поточна операцiйна дебiторська заборгованiсть включає визнану пiдприємством заборгованiсть 

iнших пiдприємств, а саме: заборгованiсть за частками страхових платежiв, вiдшкодувань, 

виданими авансами, з нарахованих доходiв, заборгованiсть за розрахунками та iнша 

заборгованiсть. 

 

Нарахування очiкуваних кредитних збиткiв, визнаних при оцiнцi поточної дебiторської 

заборгованостi, проводиться, якщо на звiтну дату наявнi об'єктивнi свiдчення зменшення 

корисностi цього фiнансового активу. 

 

Розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток 

 

Фiнансовi iнвестицiї згiдно МСФЗ 9 оцiнюються за їхньою справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, за винятком  iнвестицiй в 

асоцiйованi пiдприємства, що їх слiд оцiнювати за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи 

метод ефективного вiдсотка.    

 

Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках, 

розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В 

iнших випадках оцiнка справедливої вартостi грунтується на судженнях щодо передбачуваних 

майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним 

фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 "Оцiнка 

справедливої вартостi".   

 

Якщо є пiдстави вважати, що балансова вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартiсть за допомогою iнших методiв оцiнки. Вiдхилення 

можуть бути зумовленi значними змiнами у фiнансовому станi емiтента та/або змiнами 

кон'юнктури ринкiв, на яких емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, а також змiнами у кон'юнктурi 

фондового ринку. 

 

Товариство здiйснює безперервнi оцiнки ризикiв iз використанням закритих вхiдних даних 

трьох рiвнiв iєрархiї справедливої вартостi, якi протягом поточного звiтного перiоду не призвели 

до змiни розмiру прибутку або збитку звiтного перiоду.  

 

До третього рiвня iєрархiї справедливої вартостi активiв та зобов'язань Товариство вiдносить тi 

неспостережнi вихiднi данi, за якими оцiнка не базується на вимiрних ринкових даних. 

 

Вiдповiдно до моделi очiкуваних кредитних збиткiв, в результатi застосування МСФЗ 9, 

Товариство визнає очiкуванi кредитнi збитки та їх змiну на кожну звiтну дату, вiдображаючи 

змiни кредитного ризику вiд дати первiсного визнання. 

 

Товариство створює резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими 

iнструментами в разi зменшення їх корисностi та якщо на звiтну дату наявнi об'єктивнi 

свiдчення зменшення корисностi фiнансового iнструмента. 

 

Якщо фiнансовий iнструмент мав незначний кредитний ризик у звiтному перiодi, то виходячи з 

принципу суттєвостi Товариство визначає, що значного збiльшення кредитного ризику за 

активом з моменту його первiсного визнання не вiдбулося i не створює резерв пiд збитки для 

очiкуваних кредитних збиткiв за даним фiнансовим iнструментом. 

 



Розкриття iнформацiї про управлiння фiнансовим ризиком 

 

Здiйснення управлiння ризиками Товариством проводиться згiдно впровадженої системи 

управлiння ризиками, яка регулюється Положенням про управлiння ризиками ПрАТ "Велта", 

затвердженого рiшенням Наглядової ради Товариства - протокол № 4/2012 вiд 10.04.2012 року., 

та Стратегiї управлiння ризиками, яка затверджена рiшенням  Наглядової ради Товариства - 

протокол № 3/14 вiд 20.06.2014 року, що визначається специфiчнiстю страхування як сфери 

бiзнесу i пов'язано iз дiяльнiстю страховика, яка складається з визначення, iдентифiкацiї, оцiнки 

можливих наслiдкiв та розроблення процедур контролю за операцiйною дiяльнiстю. 

 

Кредитний ризик - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 

дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. 

 

Оцiнка управлiнським персоналом Товариства кредитного ризику є оцiнка 

кредитоспроможностi контрагентiв, для чого використовуються  кредитнi рейтинги та будь-яку 

iншу доступну iнформацiю щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. Депозитнi 

банкiвськi вклади розмiщенi  з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу банкiвської 

установи, в якiй розмiщенi активи страховика, що включаються до суми прийнятних активiв з 

метою дотримання нормативу достатностi активiв. Рейтинг банкiвських установ, в яких 

розмiщенi депозитнi вклади Компанiї, вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною 

рейтинговою шкалою, визначеною законодавством України. 

 

Ризик лiквiдностi - полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всi зобов'язання при 

настаннi термiну їх погашення. Товариство здiйснює ретельне управлiння i контроль за 

лiквiднiстю. Компанiя використовує процедури детального бюджетування i прогнозування руху 

грошових коштiв, щоб упевнитися в наявностi ресурсiв, необхiдних для своєчасної оплати своїх 

зобов'язань. Товариство  має високий ступiнь автономностi, оскiльки джерела фiнансування 

(загальна сума капiталу) на 70% сформованi за рахунок власних коштiв. 

 

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв'язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями ринкових цiн на акцiї, 

вiдсоткових ставок та валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв'язку 

з iнвестицiями в акцiї, облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти, якi облiковуються в портфелi для 

продажу. 

 

Товариство на регулярнiй основi оцiнює можливi сценарiї майбутнiх коливань цiн на страховi 

послуги та їх вплив на операцiйнi та iнвестицiйнi рiшення. Однак, в умовах поточної 

економiчної ситуацiї оцiнки керiвництва можуть значно вiдрiзнятися вiд фактичного впливу 

змiни цiн на страховi послуги на фiнансове становище Товариства. 

 

Валютний ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв.  

 

Основний валютний ризик для Товариства, пов'язаний з коливаннями курсiв iноземних валют. 

 

Товариство дотримується принципiв виваженостi та обережностi при провадженнi полiтики 

управлiння валютним ризиком. В балансi Товариства активи i пасиви збалансованi по термiнам i 

датам розрахункiв. 

 



Полiтика щодо мiнiмiзацiї валютного ризику, тобто ризику збиткiв унаслiдок коливань курсiв 

iноземних валют здiйснюється шляхом оперативного аналiзу структури та динамiки валютної 

позицiї i операцiй, якi впливають на розмiр вiдкритих валютних позицiй, прогнозування змiн 

валютних курсiв, аналiзу чутливостi очiкуваного доходу вiд переоцiнки активiв та пасивiв 

вiдповiдно до змiн валютного курсу. 

 

Ризик управлiння капiталом - для збереження i коригування структури капiталу може 

переглядатись  iнвестицiйна програма, залучатись новi i погашатись iснуючi позики i кредити, 

продаватись непрофiльнi активи. Керiвництво Компанiї щомiсячно аналiзує показники 

рентабельностi капiталу, довгострокової фiнансової стiйкостi на пiдставi даних про величину 

прибутку та iнформацiї по кредитному портфелю. 

 

До складу капiталу компанiї входять грошовi кошти та їх еквiваленти,  а також капiтал 

акцiонерiв компанiї, розкритий у звiтi про фiнансовий стан. 

 

Позиковi кошти Товариство протягом звiтного не залучало. Залишки на балансi Товариства 

позикових коштiв, такi як довгостроковi чи короткостроковi кредити i позики, вiдсутнi. 

 

Розкриття нформацiї про перше застосування 

 

Перехiд на мiжнароднi стандарти для складення фiнансової звiтностi Товариство, згiдно з 

облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 року. 

 

Розкриття iнформацiї про загальнi та адмiнiстративнi витрати 

 

До загальних та адмiнiстративних витрат Товариство вiдносить адмiнiстративнi витрати, 

витрати на збут та iншi витрати операцiйної дiяльностi. 

 

Адмiнiстративнi витрати Товариства в 1 кварталi 2022 року складають 2 391 тис.грн. та 

складаються з витрат на оренду примiщень, основних засобiв, витрат на сплату комунальних 

послуг, утримання примiщень, витрат на заробiтну плату працiвникiв та нарахування ЕСВ, 

витрат на утримання та ремонт основних засобiв, витрат на паливо, госптовари, канцтовари та 

iншi матерiали, iнформацiйно-консультацiйнi послуги, нотарiальнi послуги, юридичнi послуги, 

послуги зв'язку, аудиторськi послуги, послуги банкiв по обслуговуванню рахункiв та iншi 

витрати, якi пов'язанi з виробничою дiяльнiстю. 

 

Витрати на збут складають 1 417 тис грн та складаються з витрат на рекламу та витрат на 

комiсiйнi винагороди. 

 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi (загальнi витрати) скдають 174 тис.грн. та складаються з 

витрат на операцiйну курсову рiзницю, членськiх внескiв, витраз на збiльшення резерву 

катастроф. 

 

Розкриття загальної iнформацiї про фiнансову звiтнiсть  

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових 

потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при 

прийняттi ними економiчних рiшень.  

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 



фiнансової звiтностi ("МСФЗ"). Перехiд на мiжнароднi стандарти для складення фiнансової 

звiтностi Товариство, згiдно з облiковою полiтикою пiдприємства, здiйснило з 01 сiчня 2012 

року.  

 

Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою i валютою подання 

фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч. 

 

Для пiдготовки повного комплекту фiнансової звiтностi за 1 квартал 2022 року, яка включає: 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс, Форма № 1), Звiт про сукупнi прибутки та збитки (Звiт про 

фiнансовi результати, Форма № 2), Звiт про рух грошових коштiв (Форма №3), Звiт про змiни 

капiталi (Звiт про власний капiтал, Форма № 4), примiтки до фiнансової звiтностi, було 

використано концептуальну основу наступних документiв в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2022 

року та офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України: 

 

- Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

 

- Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). 

 

- Тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ, 

ПКТ). 

 

- Закон України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". 

 

- Iншi нацiональнi законодавчi та нормативнi акти щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського 

облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ. 

 

Розкриття iнформацiї про безперервнiсть дiяльностi 

 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена на основi принципу безперервностi дiяльностi, який 

передбачає здатнiсть Компанiї реалiзовувати свої активи та виконувати свої зобов'язання в 

процесi здiйснення звичайної дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi 

необхiдно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше 

здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi 

дiяльностi. 

 

Розкриття iнформацiї про податок на прибуток 

 

Витрати з податку на прибуток визначаються вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток". 

 

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

розрахованої за правилами бухгалтерського облiку та податкового законодавства України. 

 

Юридичнi особи в Українi повиннi самостiйно подавати податковi декларацiї. 

 

Згiдно з Податковим кодексом України, нормативна ставка податку для страховика становила: 

 

- податок на дохiд - 3%; 

 

- податок на прибуток - 18%.  

 

Поточнi витрати на сплату податку на прибуток за 1 квартал 2022 року склали 1 147 тис грн., в  



т.ч.: 

 

Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi        -  176 тис.грн.      

 

Податок на прибуток вiд iншої  дiяльностi  -  971 тис.грн.                                         

 

У фiнансовiй звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток не коригуються на суми 

вiдстрочених податкiв, що виникають через наявнiсть тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв i зобов'язань та їх вартiстю, в зв'язку з вiдсутнiстю таких. 

 

Розкриття iнформацiї про страховi контракти 

 

Для облiку договорiв iз страхування та перестрахування Товариство застосовує МСФЗ 4 

"Страховi контракти". 

 

Згiдно облiкової полiтики Товариство оцiнює свої страховi контракти з достатньою обачнiстю, 

застосовує метод оцiнювання страхових зобов'язань без дисконтування. 

 

Вплив змiн в припущеннях, використаних для оцiнки   страхових  активiв,  що суттєво 

вплинув на фiнансову звiтнiсть вiдсутнiй : поточна дебiторська заборгованiсть за страховими 

контрактами станом на 31.03.2022 року складає 3 066 тис. грн. та є черговими платежами в 

майбутнiх перiодах; поточна кредиторська заборгованiсть станом на 31.03.2022 року складає 216 

тис. грн. та є черговим зобов'язанням з надання  послуг страховика за договорами страхування в 

майбутнiх перiодах. 

 

Товариство застосовує перевiрку адекватностi зобов'язань, яка вiдповiдає встановленим 

мiнiмальним критерiям згiдно МСФЗ 4. 

 

Товариство оцiнює значимiсть страхового ризику за кожним окремим контрактом шляхом 

монiторингу дiяльностi застрахованої особи, проводить iдентифiкацiю такої особи.  

 

Страховi виплати з початку перiоду виникнення самої першої суттєвої страхової виплати, щодо 

якої iснує невизначенiсть щодо суми та строку платежiв - вiдсутнi. 

 

Розкриття iнформацiї про дохiд вiд страхових премiй 

 

Доходи вiд надання послух iз страхування, якi можуть бути попередньо оцiненi достовiрно, 

визнаються шляхом посилання на той етап завершеностi операцiй, який iснує на дату балансу. 

Ступень завершеностi операцiй визначається методом оцiнки послуг, наданих на певну дату, як 

вiдсотка до загального обсягу послуг, якi мають бути наданими.  

 

Доходи компанiї класифiкуються та розподiляються на доходи: 

 

- вiд операцiйної (страхової) дiяльностi (заробленi страховi премiї); 

 

- iншi операцiйнi доходи; 

 

- фiнансовi доходи; 

 

- iншi доходи (включаючи iнвестицiйнi). 

 



Основним доходом Товариства є дохiд вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування 

життя - заробленi страховi премiї. Договори страхування (страховi полiси) набирають чинностi у 

момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлене в договорi. Дохiд признається, якщо iснує 

упевненiсть, що Товариство отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування. 

Страховi премiї, за вирахуванням долi перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом 

перiоду дiї договорiв страхування. 

 

Сума (нарахованих) отриманих страхових премiй у звiтному перiодi склала 5 865 тис.грн. 

 

Розкриття iнформацiї про нематерiальнi активи 

 

Нематерiальнi активи визнаються Товариством та вiдображаються у фiнансовiй звiтностi  

згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи".  

 

На дату звiту нематерiальнi активи враховуються за моделлю первiсної вартостi з урахуванням 

можливого зменшення корисностi вiдповiдно до МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв". 

 

Об'єктами нематерiальних активiв згiдно Балансу є лiцензiї у сумi 243 тис. грн.  

 

Лiцензiї Товариства безстроковi - нематерiальний актив з невизначеним строком корисної 

експлуатацiї не амортизується. 

 

Розкриття iнформацiї про запаси 

 

Запасами  Товариство визнає тi активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв 

для споживання при наданнi послуг. Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв 

здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси". 

 

Згiдно Облiкової полiтики Компанiї Запаси мають враховуватися наступним чином: 

 

-  запаси облiковуються за найменшою з двох величин: собiвартостi i чистої цiни продажу; 

 

-  при списаннi запасiв Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або 

передачi у виробництво з надання страхових послуг за методом FIFО. 

 

Запаси пiдприємства подiляються на пiдкласи та облiковуються за найменшою вартiстю - 

собiвартiстю. 

 

Станом на 31.03.2022 року балансова вартiсть запасiв складається з: 

 

-   паливо  -  142 тис. грн. 

 

Розкриття iнформацiї про iнвестицiї за винятком тих, що облiковуються за методом участi в 

капiталi 

 

За строком виконання фiнансовi iнвестицiї подiляються на поточнi (зi строком виконання 

зобов'язань до 12 мiсяцiв) та непоточнi (довгостроковi зi строком виконання зобов'язань бiльше 

12 мiсяцiв). 

 

Непоточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства складаються з довгострокових фiнансових iнвестицiй 

та станом на 31.03.2022 р. сума становить 5 511 тис. грн. та вiдображенi в фiнансовiй звiтностi 



як "iншi непоточнi фiнансовi активи". 

 

Склад та структура довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариства станом на 31.03.2022 р. є 

наступними: 

 

Акцiї ЗАТ "Українська енергосервiсна компанiя", код ЄДРПОУ 31663187, 235136 штук простих 

iменних акцiй, що складає 9 % статутного капiталу емiтента  - 1 176 тис.грн. 

 

Корпоративнi права ТОВ МАК "Торговий дiм "Полiсся ЛТД", код ЄДРПОУ 30033386, частка в 

статутному капiталi 49,775 % - 1 159 тис.грн.  

 

Корпоративнi права ПТ "Гарант-Сервiс", код ЄДРПОУ 24576213, частка в статутному капiталi 

80 %  - 14 тис.грн. 

 

Корпоративнi права ТОВ "П.М.С.Г.", код ЄДРПОУ 31924342, частка в статутному капiталi 48,34 

% - 2 488 тис.грн. 

 

Iнвестицiйнi сертифiкати ТОВ "Компанiя з управлiння активами "IНВЕСТIУМ", код ЄДРПОУ 

36001590, 625 штук  - 674 тис.грн. 

 

Всього - 5 511 тис.грн. 

 

Поточнi фiнансовi iнвестицiї Товариства складаються з облiгацiй внутрiшньої державної позики 

України (ОВДП) та оцiнюються Товариством за справедливою вартiстю,яка станом на 

31.03.2022 р. становить 16 229 тис.грн., iз вiдображенням змiн справедливої вартостi у складi 

прибутку/збитку згiдно МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 

Розкриття iнформацiї про статутний капiтал 

 

Статутний капiтал зафiксований в установчих документах вiдображається за первинною 

вартостi. Згiдно облiкової полiтики витрати, безпосередньо пов'язанi iз збiльшенням статутного 

капiталу, вiдображаються як зменшення власних коштiв учасникiв. Дивiденди вiдображаються 

як зменшення власних коштiв в тому перiодi, в якому вони були оголошенi. Дивiденди, 

оголошенi пiсля звiтної дати, розглядаються як подiя пiсля звiтної дати згiдно МСБО 10 "Подiї 

пiсля звiтної дати", i iнформацiя про них розкривається вiдповiдним образом. 

 

Станом на 31.03.2022 року розмiр статутного капiталу Товариства складає 38 295 тис. грн. 

Статутний капiтал розподiлений на 370 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 103,50 

грн. кожна. 

 

Станом на 31 березня 2022 року акцiонерами Товариства були: 

 

 Акцiонер  Резиденство  Вiдсоток участi голосуючих акцiй,% 

 

ТОВ "Поло"                             Україна                               25,0 

 

Фiзичнi особи, в т.ч.:                                75,0 

 

Фiзична особа 1                     Україна                               74,9 

 

Фiзична особа 2                  Україна                                 0,1 



 

Розкриття iнформацiї про оренду 

 

Визначення того, чи є угода орендою або мiстить ознаки оренди, базується на аналiзi сутi 

операцiї. При цьому необхiдно встановити, чи залежить виконання угоди вiд використання 

конкретного активу або активiв, чи переходить право користування активом в результатi даної 

угоди. 

 

Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 

визнання певного в МСФЗ 16 "Оренда". Договори оренди, в яких Товариство не передає всi 

ризики i користь вiд володiння активом, класифiкується як оперативна оренда. 

 

Станом на звiтну дату Товариство не має операцiй з фiнансової оренди. 

 

Товариство орендує примiщення, в якому фактично знаходиться, за договором операцiйної 

оренди  строком на 12 мiсяцiв та вiдповiдно не застосовує положення МСФЗ 16 "Оренда" з 

огляду на те, що оренда є короткостроковою. 

 

Орендоване примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, 01015, вул. Московська, 46/2. 

Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. 

 

Розкриття iнформацiї про iншi активи 

 

Активи Товариства включають дебiторську заборгованiсть, яка класифiкується як: 

 

- довгострокова  дебiторська заборгованiсть, яка включає заборгованiсть зi строком погашення 

понад один рiк; 

 

- поточна дебiторська заборгованiсть, яка включає заборгованiсть зi строком погашення менше 

одного року. 

 

Визнання та оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснювалися у вiдповiдностi з вимогами 

системи МСБО та МСФЗ, в т.ч. МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

 

Довгострокової дебiторської заборгованостi , яка включає заборгованiсть зi строком погашення 

понад один рiк та яка не визнана пiдприємством, на 31.03.2022 року немає. 

 

Поточна операцiйна дебiторська заборгованiсть включає визнану пiдприємством заборгованiсть 

iнших пiдприємств та складається на 31.03.2022 року згiдно Балансу (Звiту про фiнансовий 

стан): 

 

Торговельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть - 7 053 тис.грн. ( за виданими авансами, 

за розрахунками з нарахованих доходiв, iнша поточна дебiторська заборгованiсть); 

 

Дебiторська заборгованiсть за договорами страхування - 3 066 тис.грн. 

 

Згiдно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику 

дебiторської заборгованостi з використанням iндивiдуального пiдходу. 

 

Нарахування очiкуваних кредитних збиткiв, визнаних при оцiнцi поточної дебiторської 



заборгованостi, проводиться, якщо на звiтну дату наявнi об'єктивнi свiдчення зменшення 

корисностi цього фiнансового активу. 

 

Розкриття iнформацiї про iншi зобов'язання 

 

Облiк i визнання зобов'язань Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, 

умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

 

Зобов'язання Товариство класифiкує на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i 

поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). 

 

Довгострокова кредиторська заборгованiсть станом на 31.03.2022 року вiдсутня. 

 

Поточна кредиторська заборгованiсть  вiдображена в Балансi(Звiтi про фiнансовий стан) за 

первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих послуг. 

 

Станом на 31.03.2022 року поточна кредиторська заборгованiсть згiдно Балансу(Звiту про 

фiнансовий стан)складає:   

 

Торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть - 149 тис.грн. (поточна кредиторська 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги); 

 

Поточнi податковi зобов'язання (перед бюджетом з податоку на прибуток) - 1 147 тис.грн.; 

 

Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 216 тис.грн., в т.ч. за договорами 

страхування - 163 тис.грн., за договорами перестрахування - 53 тис.грн.; 

 

Разом - 1 512 тис грн. 

 

При визначеннi погашення iншої кредиторської заборгованостi Компанiя на кожну звiтну дату 

проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на 

балансi, та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної 

дати. 

 

Розкриття iнформацiї про iншi операцiйнi доходи  

 

Доходи Товариства класифiкуються та розподiляються на доходи: 

 

- вiд операцiйної (страхової) дiяльностi (заробленi страховi премiї); 

 

- iншi операцiйнi доходи; 

 

- фiнансовi доходи; 

 

- iншi доходи (включаючи iнвестицiйнi). 

 

Основним доходом Товариства є дохiд вiд реалiзацiї послуг iз страхування, окрiм страхування 

життя - заробленi страховi премiї. Договори страхування (страховi полiси) набирають чинностi у 

момент їх пiдписання, якщо iнше не обумовлене в договорi. Дохiд признається, якщо iснує 

упевненiсть, що Товариство отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування. 

Страховi премiї, за вирахуванням долi перестраховикiв, враховуються рiвномiрно протягом 



перiоду дiї договорiв страхування. 

 

Товариство отримує iнший операцiйний дохiд, який не пов'язаний з проведенням операцiй 

страхування, а саме: доходи вiд операцiйної оренди, операцiйнi курсовi рiзницi, вiд купiвлi та 

продажу iноземної валюти, винагороди по агентським договорам та iншi. 

 

Iншi операцiйнi доходи в звiтному перiодi склали 2 730 тис.грн. та складаються з доходiв вiд 

операцiйної курсової рiзницi. 

 

Iнший операцiйний дохiд признається, коли є упевненiсть, що Товариство отримає економiчнi 

вигоди вiд проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд признається 

за вирахуванням витрат на його здобуття в тому перiодi, в якому проведена операцiя. 

 

Розкриття iнформацiї про прибуток (збиток) вiд операцiйної дiяльностi 

 

За пiдсумками 1 кварталу 2022 року нерозподiлений прибуток Товариства  склав 4 424 тис.грн. 

 

Згiдно Балансу на 31.03.2022 року нерозподiлений прибуток Товариства склав 14 316 тис. грн. 

 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акцiонерiв. 

 

 

 

Розкриття iнформацiї про основнi засоби  

 

Основнi засоби Товариства - це активи у матерiальнiй формi, якi утримуються з метою 

використання їх в процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або 

для адмiнiстративних цiлей. До основних засобiв Товариства вiдносяться предмети, строк 

корисного використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або в комплектацiї 

становить суму згiдно чинного законодавства. 

 

Придбанi основнi засоби та iншi необоротнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю, яка 

визначається як фактична собiвартiсть у сумi грошових коштiв, сплачених (витрачених) на їх 

придбання. 

 

Змiна первiсної вартостi допускається лише у випадках полiпшення - добудови, дообладнання, 

реконструкцiї з вiдображенням витрат за вiдповiдними рахунками капiтальних iнвестицiй, 

часткової лiквiдацiї об'єкта або його переоцiнки. 

 

Завершенi витрати для полiпшення об'єкта основних засобiв - на добудову, реконструкцiю, 

модернiзацiю, капiтальний ремонт основних засобiв вiдносяться на збiльшення їх вартостi. 

 

Вартiсть робiт, здiйснених для пiдтримання об'єкту в придатному для використання станi та 

одержання первiсно визначеної суми майбутнiх вигод вiд його використання, та витрати з 

ремонту та  технiчного обслуговування, не впливають на балансову вартiсть об'єкту та 

вiдносяться на витрати, коли вони понесенi. 

 

Експлуатацiйнi витрати на основнi засоби визнаються у мiру їх виникнення у складi 

адмiнiстративних витрат. 

 

Припиняється визнання балансової вартостi об'єкта основних засобiв пiсля вибуття або коли не 



очiкується майбутнiх економiчних вигiд вiд його використання.   

 

Основнi засоби визнаються Товариством, облiковуються та вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi  згiдно МСБО 16 "Основнi засоби".  

 

Основнi засоби на 31.03.2022 року облiковуються по таким групам: 

 

-  машини та обладнання(включаючи офiсне обладнання); 

 

-  транспортнi засоби. 

 

Балансова вартiсть основних засобiв на 31.03.2022 року складає 250 тис.грн. 

 

Протягом звiтного перiоду Товариство не мало нерухомостi у власностi. 

 

Термiни амортизацiї, якi приблизно вiдповiдають розрахунковим термiнами корисного 

використання вiдповiдних активiв, наводяться в таблицi нижче: 

 

Машини та обладнання: строк корисного використання - 5 рокiв, метод нарахування амортизацiї 

- прямолiнiйний. 

 

Транспортнi засоби: строк корисного використання - 5 рокiв, метод нарахування амортизацiї - 

прямолiнiйний. 

 

Розкриття iнформацiї про забезпечення 

 

Забеспечення Товариства класифiкуються як непоточнi забеспечення та поточнi забеспечення. 

 

Непоточнi забеспечення включають страховi резерви, якi створюються Товариством згiдно 

Законодавства України та вимог МСФЗ для вiдображення оцiнки зобов'язань, що виникли за 

договорами страхування. 

 

Страховi резерви Товариства включають: резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не 

виплачених збиткiв.  

 

Резерв незароблених премiй вiдображає частину належних страхових премiй, яка вiдноситься до 

перiоду ризику, наступного за звiтним перiодом. Резерв розраховується для кожного договору 

страхування за видами страхування методом "1/4" згiдно Закону України "Про страхування".  

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв включає зарезервованi, але не виплаченi страховi 

вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв.  

 

Згiдно Звiтностi на 31.03.2022 року Товариство має Iншi непоточнi забеспечення, якi влючають 

страховi резерви, а саме резерв незароблених премiй в сумi 11 614 тис.грн. Резерв заявлених, але 

не виплачених збиткiв в звiтному перiодi не формувався. 

 

Потонi забезпечення визнаються, коли Товариство має теперiшню заборгованiсть (юридичну 

або конструктивну) внаслiдок минулої подiї, iснує ймовiрнiсть (тобто бiльше можливо, нiж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, i можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

 



Розкриття iнформацiї про перестрахування 

 

В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Товариство здiйснює перестрахування ризикiв. Такi 

договори перестрахування забезпечують диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяють керiвництву 

здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових 

ризикiв, i надають додаткову можливiсть для ризикiв. Активи перестрахування включають суми 

заборгованостей iнших компанiй, що здiйснюють перестраховування, за виплаченi i неоплаченi 

страховi збитки, i витрати понесенi при їх врегулюваннi. 

 

При здiйсненнi операцiй перестрахування долi страхових премiй, якi були сплаченi по договорах 

перестрахування, формують права вимоги до перестраховикiв i враховуються, як суми часток 

перестраховикiв в резервах незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до перестраховикiв в 

звiтному перiодi вiдображаються, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi. 

 

Суми часток перестраховикiв в страхових резервах iнших, чим резерви незароблених премiй, на 

звiтну дату обчислюються залежно вiд часток страхових ризикiв, якi були переданi 

перестраховикам протягом розрахункового перiоду в тому ж порядку, як розраховуються 

страховi резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй.  

 

Договори по перестрахуванню оцiнюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик 

визначений як розумна можливiсть iстотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна 

можливiсть iстотного коливання термiнiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю 

перестраховикам. 

 

Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам у звiтному перiодi складають - 2 673 тис.грн., в 

т.ч.частки страхових платежiв, належнi перестраховикам - нерезидентам (членам Ядерного 

страхового пулу за договорами страхування iз страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту) - 0 

тис. грн. 

 

Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони 

 

Вiдповiдно до засад, визначених МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони" 

зв'язана сторона - це фiзична або юридична особа, пов'язанi з суб'єктом господарювання, що 

складає свою фiнансову звiтнiсть. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони 

знаходяться пiд спiльним контролем або якщо одна сторона має можливiсть контролювати iншу 

або може мати значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових чи операцiйних 

рiшень.  

 

Пов'язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емiтента (крiм акцiонерiв, якi не 

є засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капiталi Товариства; 

посадовi особи Товариства та члени їхнiх сiмей; особи, що дiють вiд iменi Товариства за 

вiдповiдним дорученням, або особи, вiд iменi яких дiє Товариство; особи, якi вiдповiдно до 

законодавства України  контролюють дiяльнiсть Товариства; юридичнi особи, що 

контролюються Товариством або разом з ним перебувають пiд контролем третьої особи; його 

керiвники та посадовi особи. 

 

Окрiм  заробiтної плати, компенсацiї та iншi додатковi виплати керiвництву Товариства та  

iншому управлiнському персоналу не здiйснювались. 

 

У звiтному перiодi Товариство спiвпрацювало з Повним товариством "Велта П.М.С.Г. 



"Гарант-Сервiс" щодо страхування виданих ПТ "Гарант-Сервiс" фiнансових гарантiй та 

страхування вiдповiдальностi осiб, що вiдповiдають за сплату митних платежiв.  В звiтномк 

перiодi Товариством були наданi страховi послуги пов'язанiй особi Товариства ПТ "Велта 

П.М.С.Г. "Гарант-Сервiс" на суму 3 186 тис. грн. 

 

Власний капiтал Товариства станом на 31.03.2022 р. становить 55 187 тис. грн., в т. ч.:  

 

- Зареєстрований (статутний) капiтал - 38 295 тис. грн.; 

 

- Капiтал в дооцiнках - 210 тис. грн.; 

 

- Нерозподiлений прибуток - 14 316 тис. грн.; 

 

- Iншi резерви - 2 366 тис. грн. 

 

Капiтал у дооцiнках у розмiрi 210 тис. грн. утворений за рахунок переоцiнки об'єктiв основних 

засобiв (автомобiлiв) в 2012-2013 роках, переоцiнка основних засобiв в звiтному перiодi не 

здiйснювалась.  

 

Нерозподiлений прибуток у розмiрi 14 316 тис. грн. сформований за рахунок чистого прибутку 

(збитку) Товариства за весь перiод здiйснення господарської дiяльностi. У 1 кварталi 2022 року 

розмiр нерозподiленого прибутку збiльшився на суму фiнансового результату - чистого 

прибутку в розмiрi 4 424 тис. грн. 

 

Iншi резерви звiтного перiоду у сумi 2 366 тис. грн. складаються iз нарахувань резерву 

катастроф за договорами страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки 

за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, формування яких 

передбачено законодавством України. 

 

Розкриття iнформацiї про торговельну та iншу кредиторську заборгованiсть  

 

Станом на 31.03.2022 року торговельна та iнша поточна кредиторська заборгованiсть згiдно 

Балансу (Звiту про фiнансовий стан) складає 149 тис.грн. та включає поточну кредиторську 

заборгованiсть за товари, роботи, послуги зi строком погашення менше одного року. 

 

При визначеннi погашення поточної кредиторської заборгованостi Компанiя на кожну звiтну 

дату проводить аналiз сум кредиторської заборгованостi з вираховуванням термiнiв її облiку на 

балансi та термiнiв позовної давностi за перiод з дати виникнення заборгованостi та до звiтної 

дати. 

 

Розкриття iнформацiї про торговельну та iншу дебiторську заборгованiсть 

 

Торговельна та iнша поточна дебiторська заборгованiсть на 31.03.2022 року згiдно Балансу 

(Звiту про фiнансовий стан) складає 7 053 тис.грн. та включає визнану пiдприємством поточну 

заборгованiсть iнших пiдприємств зi строком погашення менше одного року та складається з 

поточної дебiторської заборгованостi за виданими авансами, за розрахунками з нарахованих 

доходiв, iншої поточної дебiторської заборгованостi. 

 

Згiдно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 Товариство проводить аналiз та оцiнку рiвня кредитного ризику 

дебiторської заборгованостi з використанням iндивiдуального пiдходу. 

 



Нарахування очiкуваних кредитних збиткiв, визнаних при оцiнцi поточної дебiторської 

заборгованостi, проводиться, якщо на звiтну дату наявнi об'єктивнi свiдчення зменшення 

корисностi цього фiнансового активу. 

 

 

 

  Голова правлiння                      Г.А. Балакiна 

 

 

 

 

 

  Головний бухгалтер                                                                              

I.Л. Хiлiнська 

 

 

 

 







ХV. Проміжний звіт керівництва 
Приватне акцiонерне товариство "Велта" - унiверсальна страхова компанiя, що успiшно працює 

на страховому ринку України з 1993 року. Майже 30 рокiв роботи компанiї переконливо 

демонструють її стабiльнiсть, ефективний розвиток i високий рiвень довiри клiєнтiв.  

У першому кварталi 2022 року Товариство продовжувало здiйснювати страхову дiяльнiсть 

вiдповiдно до отриманих лiцензiй. Таких подiй, як злиття, подiл, приєднання, перетворення, 

видiл, протягом зазначеного перiоду не було.  

Керiвництвом Товариства вживалися заходи для пiдтримки стiйкостi i розвитку бiзнесу 

компанiї. Основними завданнями були забезпечення безперервної роботи, стабiлiзацiя 

фiнансового стану та збiльшення надходжень страхових платежiв, захист працiвникiв та 

клiєнтiв.  

У звiтному перiодi Товариство забезпечило дотримання встановлених для страхових компанiй 

критерiїв лiквiдностi, прибутковостi та якостi активiв, нормативiв платоспроможностi та 

достатностi капiталу, ризиковостi операцiй та якостi активiв. Товариство продовжує працювати 

вiдповiдно до розроблених стратегiї та бiзнес-плану. 

Основними факторами ризику, якi впливали на дiяльнiсть Товариства у I кварталi 2022 року, 

були: 

-  фiнансова криза в Українi, як наслiдок, це призводить до зниження iндексу споживчих 

попитiв потенцiйних страхувальникiв; 

- демпiнг тарифiв, завищений розмiр комiсiйної винагороди, що обумовлено недобросовiсною 

конкуренцiєю на ринку страхування та веде до понесення втрат добросовiсними страховиками; 

-  нестабiльнiсть банкiвської системи, що створює ризик втрати страхових резервiв, розмiщених 

на депозитних рахунках банкiв; 

- полiтична криза в Українi, яка призвела до зменшення кiлькостi укладених договорiв та 

надходжень страхових платежiв вiд страхувальникiв-нерезидентiв; 

- продовження в Українi карантину та запровадження обмежувальних протиепiдемiчних заходiв 

з метою запобiгання поширенню гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавiрусом SARS-CoV-2, що суттєво вплинуло на економiчне становище та фiнансову 

систему в країнi; 

- наслiдки збройної агресiї Росiї проти України, що призвели до падiння рiвня надходжень 

страхових платежiв. Але такi чинники, як: незалежнiсть вiд росiйського та бiлоруського ринкiв; 

вiдсутнiсть активiв товариства в Росiї, Бiлорусiї та зонi бойових дiй; дають можливiсть, 

враховуючи поточний високий рiвень невизначеностi, вважати, що Товариство здатне 

продовжувати статутну дiяльнiсть. 

Товариство здiйснює виявлення, оцiнку та управлiння ризиками з метою виконання планiв, 

збереження активiв та пiдтримки ефективностi бiзнесу, що включає: 

- урахування всiх аспектiв обслуговування клiєнтiв, включаючи надiйнiсть послуг, дотримання 

термiнiв, оперативний розгляд скарг i активний збiр вiдгукiв клiєнтiв, а також реагування на 

них; 

- надання клiєнтам достовiрної iнформацiї про страховi продукти та умови страхування; 

- чiткий розподiл обов'язкiв мiж працiвниками Товариства щодо проведення презентацiй, 

переговорiв, ведення документообiгу, врегулювання страхових випадкiв; 

- iдентифiкацiю об'єктiв страхування; 

- оцiнку ризикiв та розробку широкого спектру умов страхування, визначення розмiрiв 

страхових премiй вiдповiдно до затверджених умов; 

- передачу надлишкiв вiдповiдальностi у перестрахування вiдповiдно до встановлених розмiрiв 

власного утримання. 

Але розвиток полiтичного та економiчного стану в Українi, продовження збройної агресiї Росiї, 

непередбачуваний процес епiдемiологiчної ситуацiї у свiтi в зв'язку з розповсюдженням 

коронавiрусної iнфекцiї, iншi зовнiшнi чинники можуть негативно вплинути на подальший 

фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства, що наразi не можна передбачити.  



 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, стверджують, що, наскiльки це їм вiдомо, 

промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2022 року, вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського 

облiку, передбачених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", мiстить достовiрну та об'єктивну нформацiю про стан активiв, пасивiв, фiнансовий 

стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд контролем емiтента, у 

рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, що промiжний звiт керiвництва мiстить достовiрну 

та об'єктивну iнформацiю, що подається вiдповiдно до частини четвертої статтi 127 Закону 

України "Про ринки капiталу та органiзованi товарнi ринки". Вiд iменi осiб, якi здiйснюють 

управлiнськi функцiї - Голова правлiння Балакiна Ганна Анатолiївна. 

 


