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Звіт про корпоративне управління 

                                           ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» 

                               до Порядку складання звітних даних Страховиків 

                                                             за 2018 рік. 

 

 

1) Мета провадження діяльності фінансової установи. 

Метою діяльності фінансової установи є страхування у відповідності з вимогами статті 2 

Закону України «Про страхування» та одержання прибутку.  

 

2) Дотримання/недотримання принципів чи кодексу корпоративного управління (з 

посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого 

відхилення протягом року. 
Фінансовою установою у звітному році дотримано принципів корпоративного управління, 

встановлених у внутрішніх документах установи та у відповідних нормативно-правових 

актах.  

 

3) Власники істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та 

зміну їх складу за рік. 

1. Карауш Надія Петрівна- володіє 8452300,00 простими іменними акціями, що дорівнює 

56,3487% від статутного капіталу. 

2.  Жуковський Анатолій Вікторович- володіє 6437700,00 простими іменними акціями, що 

дорівнює 42,9180% від статутного капіталу. 

3. Комунальне підприємство «Генеральна дирекція Київської міської державної 

адміністрації по обслуговуванню іноземних представництв»- володіє 1100,00 простими 

іменними акціями, що дорівнює 0,7333% від статутного капіталу. 

    За звітний рік склад власників істотної участі не змінювався. Склад власників істотної 

участі вимогам чинного законодавства задовольняє. 

 

4) Склад наглядової ради фінансової установи та його зміну за рік, у тому числі 

утворені нею комітети. 

У фінансовій установі Наглядова рада обрана у кількості 1 члена. Комітети- не 

утворювались. Змін за рік у складі і кількості Наглядової ради- не відбувалось. 

 

5) Склад виконавчого органу фінансової установи та його зміну за рік. 

Виконавчим органом у фінансовій установі є правління. До складу правління входять: 

Голова правління- Лаптєв Вадим Іванович; 

Перший заступник Голови правління- Балан Ольга Михайлівна. 

 

6) Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової  

установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі  

або споживачам фінансових послуг.  

У фінансовій установі наглядова рада не обиралась.  

Фактів порушення членами виконавчого органу фінансової установи правил, що призвели 

до заподіяння шкоди фінансовій установі  або споживачам фінансових послуг у 2016 році 

зафіксовано не було.  
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7) Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, в тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого 

органу. 

До фінансової установи протягом 2018 року не були застосовані заходи впливу. До членів 

виконавчого органу заходи впливу не застосовувались.  

 

8) Розмір винагороди за рік членів наглядової ради та виконавчого органу 

фінансової установи.  

У фінансовій установі у 2018 році членам наглядової ради та виконавчого органу 

винагороди ніякі не сплачувались. 

 

9) Значні фактори ризику, що впливали на діяльність фінансової установи протягом 

року. - на діяльність товариства суттєво впливала економічна ситуація в Україні, 

нестабільні та постійні зміни в законодавстві України, в тому числі в податковому, а 

також зростання показника інфляції, зростання виплат страхових сум (відшкодувань).  

 

10) Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики.  

У процесі управління ризиками задіяне Правління Товариства. Правління несе 

відповідальність за функціонування системи внутрішнього контролю і управління 

ризиками. Воно відслідковує стан управління ризиками, впливає на схильність до ризиків. 

Правління забезпечує проведення кількісної і якісної оцінки ризиків, на які наражається 

компанія, розробку методології управління ризиками, створення системи для 

автоматизованого ведення і обробки бази даних щодо ризиків. 

 

11) Результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту  

(контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої 

фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку. 

 

Наглядовою радою товариства призначений внутрішній аудитор Пархісенко Олена 

Вікторівна та затверджене положення про проведення внутрішнього аудиту в товаристві. 

В результаті внутрішньої аудиторської перевірки поточної діяльності Правління порушень 

протягом року не виявлено. 

 

Формування страхових резервів незароблених премій та збитків проводилось 

згідно з обліковою політикою товариства (Внутрішня ПОЛІТИКА Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ВЕЛЕС» ),яка  розроблена та сформована 

згідно Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 

від 18.09.2018р № 1638,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2018р № 

1169/32621 . 

   ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» формує і веде облік таких технічних резервів: 

- незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 

ризикам, які не минули на звітну дату; 

- збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові 

відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо 

виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.- резерв 

заявлених, але не виплачених збитків; 

 -резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
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Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і заявлених 

вимог (заяв) щодо страхової виплати за видами страхування 

Для розрахунку резервів незароблених премій товариство використовує метод 

«1/365» з розміром страхових премій 100%. Страхові резерви формуються по кожному 

виду страхування.  

 

Дострокове припинення договорів страхування у 2018 році не відбувалось.  

 

Протягом звітного періоду надходження страхових платежів становить 2687,0 

тис.грн. Від страхувальників –фізичних осіб -211,0 тис.грн, від перестрахувальників- 

страхові платежі не надходили. 

 

Передано в перестрахування протягом 2018 року – 790,0 тис. грн., в тому рахунку 

перестраховикам-нерезидентам 0 тис.грн. 

 

Зобов'язання по виплатах страхових сум і страхових відшкодувань страхова 

компанія виконала в повному обсязі, сума страхових відшкодувань протягом 2018 року 

становить 902,0 тис.грн., в тому рахунку : 

- за 1 квартал 2018р. – 65,00    тис.грн.; 

- за 2 квартал 2018р. – 53,00    тис.грн.; 

- за 3 квартал 2018р. – 29,00    тис.грн.; 

- за 4 квартал 2018р. – 755,00  тис.грн. 

 

Страхові виплати здійснювалися за наступними видами страхування: 

- обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті-133,2  

тис.грн. 

- страхування наземного транспорту ( крім залізничного)- 768,8 тис.грн. 

 

Всі види страхування прибуткові. 

 

Резерви незароблених премій ПрАТ «Страхова компанія «ВЕЛЕС» станом на           

31 грудня 2018 р. склали 1023,0 тис.грн.,резерв збитків або резерв належних виплат- 216,0 

тис.грн. Частка перестраховиків в резервах незароблених премій станом на 31 грудня 

2018р. становить 350,0 тис.грн.  

 

Страхові резерви незароблених премій розраховані з дотриманням вимог чинного 

законодавства України за методом 1/365 в сумі 1023,0 тис.грн. 

 

Підрозділів на окремому балансі страховик не має. 

 

12) Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір. - протягом 2018 року таких фактів відчуження не 

було. 

 

13) Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що  

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Фінансова установа не здійснювала купівлю-продаж активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті розмір.  
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14) Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація 

не є комерційною таємницею – протягом 2018 року операцій з пов’язаними особами не 

проводились. 

 

15) Використані рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків 

фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Рекомендації органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, 

щодо аудиторського висновку фінансової установи у звітному році надано не було.  

 

 

16) Зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

- Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» була обрана Наглядовою Радою ПрАТ 

«СК «ВЕЛЕС» за результатами проведеного конкурсу. 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД» діє на підставі свідоцтва про включення до 

Реєстру аудиторських фірм та аудиторів,які можуть проводити аудиторські перевірки 

фінансових установ за № 4126 від 26.03.2008р., виданого Аудиторською палатою України, 

дію якого продовжено до 25.01.2023р., свідоцтва Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку серії П №000233, виданого 25.03.2014р., строк дії якого по 25.01.2023р., 

свідоцтво про відповідність контроля якості,виданого АПУ,реєстраційний № 0780, 

виданого рішенням  Аудиторської палати України за  № 360/4 від 31.05.2018р.Чинне до 

31.12.2023р. 

ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КАПІТАЛ ГРАНД», розташована  за адресою: 

 69032, м.Запоріжжя, пр. Металургів,21/24., тел/факс 0990370952. 

 

17) Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:  

 

     загальний стаж аудиторської діяльності - 13 років; 

     кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі – 4 

роки; 

     перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року – інші послуги не надавались; 

     випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора – таких випадків не було; 

     ротацію аудиторів у  фінансовій  установі  протягом  останніх п'яти років – 

протягом останніх п’яти років ротація аудиторів не відбувалася; 

     стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом 

року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 

підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг – товариство не має даних щодо 

застосованих протягом 2018 року до аудитора стягнень, а факти подання товариством 

недостовірної звітності, що підтверджена аудиторським висновком, НКРРФП не виявлені.  

 

18) Захист  фінансовою  установою  прав споживачів фінансових послуг, зокрема:  

 

наявність механізму розгляду скарг.  

регулювання питання захисту прав споживачів в товаристві здійснюється відповідно до 

чинного законодавства та внутрішнього положення про порядок розгляду скарг; 
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прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги.  

 

Працівником, уповноваженим розглядати скарги, у фінансовій установі визначено Голову 

правління Лаптєва Вадима Івановича.  

 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість 

задоволених скарг).  

 

 Протягом 2018 року до фінансової установи скарг не надходило. 

 

Наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду. 

 

 Протягом 2018 року позовів до суду стосовно надання фінансових послуг 

фінансовою установою  не було. 

 

19) Корпоративне управління у фінансовій установі, подання якої передбачено  

законами з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або  

прийнятими згідно з такими законами нормативно-правовими актами органів, які  

здійснюють  державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Обсяг та порядок розкриття інформації товариством визначається чинним 

законодавством України. 

Інформаційна політика товариства спрямована на розкриття точної, адекватної і 

своєчасної інформації, що відповідає вимогам ринку для можливості акціонерам 

ухвалювати поінформовані рішення стосовно придбання і продажу акцій, прав та 

обов’язків, реалізації прав та обов’язків, що випливають з цих акцій. 

 Товариство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність в порядку, 

встановленому чинним законодавством України. Відповідальність за організацію, стан та 

достовірність бухгалтерського обліку в товаристві, своєчасність надання щорічного звіту 

та іншої фінансової звітності товариства до відповідних державних та інших органів, а 

також відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонерам товариства, 

кредиторам та до засобів масової інформації, несе голова Правління товариства (в разі 

його відсутності – особа, яка його заміщає) у відповідності до Закону України «Про 

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», КУпАП, інших нормативно-

правових актів. 

 Облікова політика товариства, правила документообігу в товаристві 

затверджуються головою Правління. 

 Достовірність даних, що містяться у річному звіті товариства, річний 

бухгалтерській звітності, підтверджується незалежним аудитором. 

 Річний звіт товариства, річна бухгалтерська звітність, в тому числі, звіти про 

прибуток та збитки, а також рекомендації щодо прибутку, в тому числі виплати 

дивідендів, покриття збитків товариства за результатами фінансового року, підлягають 

попередньому затвердженню Правлінням товариства. 

 

 

Голова Правління     Лаптєв В.І. 

 

Головний Бухгалтер    Шапошникова Н.І. 
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