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Пояснювальна записка до звітності страховика 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ВЕЛЕС» 

за 2021 рік . 
 
     1. Пояснення щодо окремих показників проміжної та річної звітності, зокрема: 
1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестраховиків у 
страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових резервів, 
зокрема порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, 
страхових премій) та сум часток страхових платежів із відповідних видів страхування, що 
сплачуються перестраховикам; 

Формування страхових резервів ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» та частки перестраховиків у страхових 
резервах, проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства відповідно статті 31 
Закону України «Про страхування», Внутрішньої політики страховика із формування технічних 
резервів (надалі –Політика), розроблена на основі Методики формування страхових резервів за 
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої Розпорядженням 
Держфінпослуг 17.12.2004р. №3104 із змінами. 

Формування Резерву незароблених премій, заявлених, але не виплачених збитків та  збитків, 
які виникли, але не заявлені здійснюється за видами страхуванні відповідно додатка №2  

«Методи розрахунку технічних резервів, які формує страховик, за кожним видом 
страхування, на провадження діяльності з якого страховик отримав ліцензію».  

№ 
з/п 

Вид страхування 
Резерв 

незароблен
их премій 

Резерв 
заявлених, 

але не 
виплачени
х збитків 

Резерв збитків, які 
виникли, але не 

заявлені 

Резерв 
коливань 
збитковос

ті 

1 

Страхування цивільної 
відповідальності суб'єктів 
господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами 
та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, 
включаючи 
пожежовибухонебезпечні 
об'єкти та об'єкти, господарська 
діяльність на яких може 
призвести до аварій 
екологічного та санітарно-
епідеміологічного характеру 
 

 

1/365 
Згідно 

розділу 4 
Політики 

метод фіксованого 
відсотка 

0 

2 

Страхування відповідальності 
перед третіми особами (іншої, 
ніж передбачена значеннями 16-
18) 
 
 
 

 

1/365 
Згідно 

розділу 4 
Політики 

метод фіксованого 
відсотка 

0 
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Резерв незароблених премій за видами страхування, іншими ніж страхування життя ПрАТ 
«СК «ВЕЛЕС» формує   за методом 1/365 – «pro rata temporis»  та визначає на будь-яку дату, як 
сумарну величину незароблених страхових премій за кожним договором, згідно розділу 3 
Політики. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків формується відповідно  розділу 4 Політики. 
- Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, страховик (цедент, 

перестрахувальник) визначає за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних 
договорів на підставі заявлених вимог, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, 
факсимільне повідомлення тощо), залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних 
страхувальниками (та/або іншими особами, визначеними законодавством або договором 
страхування) збитків (шкоди) у результаті настання події, що має ознаки страхового випадку. 
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається як сума резервів заявлених, 
але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування. 

- Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, за видом страхування страховик 
визначає за кожною неврегульованою або врегульованою не в повному обсязі вимогою. 

- Якщо у заявленій вимозі розмір збитку не визначено, для розрахунку за заявленою вимогою 
резерву заявлених, але не виплачених збитків, страховик використовує оцінку розміру збитку, 
яка здійснюється: 

у разі наявності орієнтовних даних, підтверджених документально, в тому числі надісланих 
телекомунікаційними засобами зв’язку (аварійний сертифікат, офіційні документи, якими 
встановлено вартість послуг/майна, електронні листи тощо),- з використанням таких 
орієнтовних даних; 

у разі відсутності орієнтовних даних, передбачених абзацом другим цього пункту,- у розмірі 
середнього збитку за видом страхування або за подібними страховими випадками в розрізі видів 
страхування або страхових ризиків, розрахунок якого здійснюється на підставі даних, 
визначених відповідно до пункту 5 цього розділу; 

у разі відсутності орієнтовних даних, передбачених абзацом другим цього пункту, та 
неможливості здійснення розрахунку розміру середнього збитку (відсутності необхідних даних 
щодо середнього збитку за видом страхування) відповідно до абзацу третього цього пункту - у 
розмірі страхової суми згідно з умовами договору. 

- Під час розрахунку середнього збитку за видом страхування або за подібними страховими 
випадками в розрізі видів страхування або страхових ризиків використовуються дані страховика 
за останні чотири квартали, що передують даті розрахунку. Під час розрахунку може бути 
враховано інфляцію або тренд за відповідні періоди. 

Страховик може не враховувати у складі даних, що приймаються до розрахунку середнього 
збитку, дані, що стосуються найбільших збитків у кількості не більше ніж 0,5 відсотка від 
кількості всіх збитків за останні чотири квартали, що передують даті розрахунку, за таким видом 

3 

Страхування наземного 
транспорту (крім залізничного) 
Страхування від нещасних 
випадків 
 

 

1/365 
Згідно 

розділу 4 
Політики 

метод фіксованого 
відсотка 

0 

4 

Медичне страхування 
(безперервне страхування 
здоров'я) 

 

1/365 
Згідно 

розділу 4 
Політики 

метод фіксованого 
відсотка 

0 

5 
Страхування майна (іншого, ніж 
передбачено значеннями 9-13) 

 
1/365 

Згідно 
розділу 4 
Політики 

метод фіксованого 
відсотка 

0 
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страхування або за подібними страховими випадками в розрізі видів страхування або страхових 
ризиків або дані щодо одного такого збитку. 

Якщо кількість страхових випадків за останні чотири квартали, що передують даті 
розрахунку, становить менше ніж 200 випадків, розрахунок середнього збитку може бути 
здійснено з використанням даних страховика за більш тривалий період, але не більше ніж за 28 
кварталів, що передують даті розрахунку. 

-Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі неврегульованих або 
врегульованих не в повному обсязі вимог у розрахунковому періоді, зменшеній на суму 
врегульованих збитків у розрахунковому періоді та збільшеній на суму не врегульованих 
збитків на початок розрахункового періоду за попередні періоди та витрат на врегулювання 
збитків. 

Розмір витрат на врегулювання збитків, включених до резерву заявлених, але не виплачених 
збитків, обчислюється на підставі документів, що підтверджують такі витрати, або 
середньостатистичних показників витрат на врегулювання збитків, але не може бути менший 
ніж 3 відсотки від суми не врегульованих збитків на дату розрахунку. У разі відсутності або 
недостатності наявних даних для такого розрахунку розмір витрат на врегулювання збитків 
становить 3 відсотки від суми не врегульованих збитків на дату розрахунку. 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені формується відповідно розділу 5 Політики 
наступними актуарними методами: 

ланцюговий метод (Chain Ladder); 
метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson); 
модифікація вищезазначених актуарних методів; 
лінійна комбінація вищезазначених актуарних методів. 
 Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, розраховується станом на звітну дату та не 

змінюється до наступної звітної дати. 
Станом на 31.12. 2021 р. Страховиком  сформовано страхові резерви у розмірі 5088 тис. грн., 

в т.ч. 
-  резерв незароблених премій  3314 тис.грн.,  
- резерв заявлених, але не врегульованих збитків 11,0 тис.грн.  
 -резерв збитків, які виникли, але не заявлені 1763,0 тис.грн.  
Частка перестраховиків у страхових резервах становить 708 тис. грн. 
Розмір прав вимог до перестраховиків за укладеними договорами перестрахування щодо 

відповідних видів технічних резервів за видами страхування, на провадження діяльності зяких 
страховик отримав ліцензію, визначається одночасно з розрахунком розміру таких технічних 
резервів. Частка перестраховика в резерві незароблених премій формується методом «1/365» 
(«pro rata temporis» ). Частка перестраховика в резерві заявлених, але не виплачених збитків 
формується як відсоток від резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідно до умов 
договору перестрахування. Частка перестраховика в резерві збитків, що виникли, але не заявлені 
та резерві коливань збитковості формується в нульовому розмірі.  
 
2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком під час проведення перевірки 
адекватності страхових зобов’язань страховика; 

Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються 
загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої 
збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 
статистики. Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та 
збитків, що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, 
зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні 
методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових 
виплат (ланцюговий метод). 
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Станом на 31.12.2021 р. було проведено перевірку адекватності страхових зобов’язань, яка 
була здійснена ТОВ "Інститут Ризику", актуарій  Іванько Юрій Олександрович (Свідоцтво про 
відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками 
№01-017 від 08.10.2015 року). 
 
3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над 
загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також щодо 
перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над 
загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань); 

Перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним 
обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, та також перевищення частки 
страхових виплат, компенсованих перестраховиками над загальним обсягом сплачених 
страхових відшкодувань у звітному періоді не було. 

 
4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого 
отримання) протягом звітного періоду, зокрема поворотної фінансової допомоги, наявності 
діючих (неповернутих) позик, кредитів, у тому числі поворотної фінансової допомоги. Якщо 
немає таких кредитів та інших позик, зокрема поворотної фінансової допомоги, то про це 
зазначається;  

Товариство не отримувало кредитів та поворотної фіннасової допомоги протягом 2021 року 
та не має неповернутих позик та кредитів станом на 31.12.2021 року. 
  
5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, зокрема інформація 
про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, реквізити відповідних 
договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан погашення таких позик/допомог, 
наявність дійсних (неповернутих) позик та/або фінансових допомог. Якщо немає таких позик, 
фінансових допомог, то про це зазначається; 
У 2021 році позики працівникам не надавались. 
 
6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, зокрема 
інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого обтяження, строк 
обтяження; 

Протягом 2021 року страховик не мав обмежень щодо володіння активами. 
 
7) розкриття інформації про потенційні зобов'язання страховика. 
Розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності страховика за 

звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан страховика, а 
саме: 
виникнення зобов'язань, що пов'язані з розглядом судових справ, у яких учасником є 

страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. Якщо немає таких судових 
справ на розгляді в суді, то про це зазначається; 

Протягом 2021 року у страховика не виникали зобов’язання, що пов’язані із розглядом 
судових справ. 
виникнення нових податкових зобов'язань (зміна податкових зобов'язань у зв'язку зі зміною 

законодавства, зміна облікової політики тощо). Якщо немає потенційних податкових 
зобов'язань, то про це зазначається; 

Протягом 2021 року у страховика не виникали потенційні податкові зобов’язання. 
виникнення зобов'язань із капітальних вкладень (придбання основних засобів, 

нематеріальних активів тощо). Якщо немає таких зобов'язань, то про це зазначається; 
Протягом 2021 року у страховика не виникали зобов’язання із капітальних вкладень. 
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виникнення зобов'язань з оренди (договірні зобов'язання, пов’язані з орендою основних 
засобів та нематеріальних активів тощо). Якщо немає таких зобов'язань, то про це 
зазначається; 

Протягом 2021 року у страховика не виникали зобов’язання з оренди. 
виникнення безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поруки за третіх осіб, 

інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо). Якщо немає таких зобов'язань, то про 
це зазначається; 

Протягом 2021 року у страховика не виникали безвідкличні позабалансові зобов’язання. 
 

8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призвели до зміни 
обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від загальної вартості 
активів на останню звітну дату, у тому числі:  
вид (суть) операції; 
мета здійснення операції; 
обсяги операції; 
реквізити та предмет відповідного договору (угоди) та контрагента(ів). 
Якщо контрагент є пов'язаною особою в розумінні Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку 24 “Розкриття інформації про пов’язані сторони”, то потрібно 
зазначити про це і про ознаку пов'язаності; 
чи відбулося в результаті здійснення операції зменшення обсягу прийнятних активів; 
чи призвело здійснення операції до порушення встановлених обов'язкових критеріїв і 
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 
якості активів та ризиковості операцій страховика; 
06.05.2021 року з-но Договору купівлі-продажу цінних паперів № 185/1-БВ, ПрАТ СК 
«ВЕЛЕС» придбала акції корпоративного інвестиційного фонду : Акціонерне товариство 
«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «НОРТОН» у 
кількості 7 500 000,00 шт за номінальною вартістю 1,00 грн,загальною номінальною вартістю 
7 500 000,00 грн,місце виконання договору- поза фондовою біржею. 
АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
«НОРТОН» є пов'язаною особою в розумінні Міжнародного стандарту бухгалтерського 
обліку 24 “Розкриття інформації про пов’язані сторони”, а саме дочірнім підприємством 
ПрАТ «СК «ВЕЛЕС», оскільки у володінні знаходиться 100% статутного капіталу. 
ДОПИСАТИ: чи відбулося в результаті здійснення операції зменшення обсягу прийнятних 
активів; 
чи призвело здійснення операції до порушення встановлених обов'язкових критеріїв і 
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 
якості активів та ризиковості операцій страховика ПОРІВНЮЄМО ІЗ НОРМАТИВОМ ЗА І 
КВАРТАЛ 2021 РОКУ. 
   В результаті купівлі-продажу цінних паперів від 06.05.2021 року - обсяг прийнятих активів 
Компанії не зменьшився,данна операція не привела до порушення встановлених обов'язкових 
критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 
якості активів та ризиковості операцій страховика. 
 
9) інформація про придбання/продаж державних цінних паперів, які мали місце у звітному 
періоді [зокрема вид (суть), мета здійснення операції, обсяги операції, реквізити та предмет 
відповідного договору (угоди) та контрагента(ів)]; 
1).12.05.2021 року ПрАТ СК «ВЕЛЕС» придбала у Міністерства фінансів України облігації 
внутрішніх державних позик України- середньострокова відсоткова бездокументарна іменна 
(міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів ISIN:UA4000204572 в кількості 500 
шт,за номінальною вартістю цінних паперів: за один цінний папір-1097,26 грн,що складає 
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загальну договірну вартість цінних паперів- 548 630,00 грн. 
2) 02.06.2021 року ПрАТ СК «ВЕЛЕС» придбала у Міністерства фінансів України облігації 
внутрішніх державних позик України- середньострокова відсоткова бездокументарна іменна 
(міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів ISIN:UA4000218325 в кількості 500 
шт,за номінальною вартістю цінних паперів- 1040,72 грн.,що складає загальну договірну 
вартість цінних паперів- 1 561 080,00 грн. 
 
10) коригування звітності. 
Розкривається інформація щодо коригувань звітності у звітному періоді. Якщо в зазначений 
період звітність не коригувалася, то про це зазначається; 

В 2021 році з метою надання користувачам фінансової звітності більш достовірної та 
доречної інформації про фінансовий стан було проведено рекласифікацію окремих статей 
балансу, що не мало впливу на фінансові результати Товариства за попередній 2020 рік. Було 
проведено рекласифікацію окремих статей зобов’язань. А саме: було рекласифіковано із 
«Довгострокових забезпечень» у «Поточні забезпечення» на початок звітного року суму резервів 
відпусток персоналу у сумі 106 тис. грн.  

Внаслідок такої рекласифікації проведена зміна показників наступних рядків балансу 
станом на 01.01.2021 року: 

            (тис. грн.) 
Баланс («Звіт про фінансовий стан») На початок 

звітного року 
Зміни На початок 

звітного 
року зі 

змінами 
Рядок 1520 «Довгострокові забезпечення»  106 - 106 0 
Рядок 1660 «Поточні забезпечення» - + 106 106 

Така рекласифікація у Балансі не мала впливу на фінансові результати Товариства за 
попередній 2020 рік, а також не мала впливу на інші форми фінансової звітності. 
 
11) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договорами 
страхування (перестрахування). Розкривається інформація про наявність у суді справ, які 
стосуються часткового виконання або невиконання таким страховиком зобов'язань за 
договорами страхування (перестрахування), із розкриттям сум претензій до страховика за 
такими судовими позовами, інформації щодо наявності сформованих страхових резервів за 
такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий вплив на фінансовий стан 
страховика. Якщо таких судових позовів немає, то про це зазначається; 

Протягом 2021 року у страховика не виникали судові позови. 
 
12) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки. 
Розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розрахунки, із зазначенням 
реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які 
можуть займатися актуарними розрахунками. 

Актуарні розрахунки для страховика здійснює ТОВ "Інститут Ризику", актуарій  Іванько 
Юрій Олександрович (Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, які можуть 
займатися актуарними розрахунками №01-017 від 08.10.2015 року). 
 
2. Інформації щодо показників річної звітності, а саме: 
1) забезпечення безперервності діяльності. 
Розкриваються основні положення плану щодо забезпечення безперервної діяльності 
страховика і дії на випадок кризових ситуацій з розкриттям зовнішніх та/або внутрішніх 
чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансових втрат. Якщо такого плану немає, 
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то про це зазначається; 
Протоколом засідання  Наглядової ради ПрАТ СК «ВЕЛЕС» від 25.02.2022р за № 0001/22 

було затверджено План  по забезпеченню безпреревності діяльності страховика. 
Основні положення плану і дії на випадок кризових ситуацій: 
Основні види зовнішніх загроз: 
- стихійні лиха.  
- техногенні аварії. 
- воєнний стан. 
- соціальна обстановка. 

Основні положення плану. 
а) Оцінка надзвичайних ситуацій: 
- виявлення вразливих місць компанії; 
- класифікація можливих небезпечних подій і оцінка імовірності їх виникнення; 
- сценарії надзвичайних ситуацій; 
- потенційні джерела негативних наслідків кожної надзвичайної ситуації і оцінка величини 
збитку; 
- набір критеріїв, на основі яких появляється надзвичайна ситуація. 
б) Діяльність компанії в надзвичайній ситуації: 
- первинне реагування на надзвичайну ситуацію (оцінка небезпечної події, оголошення 
надзвичайної ситуації, сповіщення необхідного кола осіб, введення в дію надзвичайного плану); 
- заходи, що забезпечують безперебійність діяльність компанії в надзвичайній ситуації і 
відновлення її нормального функціонування. 
в) Підтримка готовності до виникнення надзвичайної ситуації: 
- контроль правильності і коректування змісту плану; 
- складання списку адрес і процедури розсилки плану; 
- розробка програми підвищення кваліфікації і ознайомлення персоналу з діями, необхідними 
для відновлення діяльності компанії після біди; 
- підготовка до небезпечних подій, забезпечення безпеки і запобігання бідам; 
- регулярне проведення часткових і комплексних перевірок (типу пожежних вчень) готовності 
компанії до дій в надзвичайній ситуації і здатності відновити нормальну діяльність; 
- регулярне створення резервних копій даних, документація, бланків вхідних і вихідних 
документів і основного програмного забезпечення, їх зберігання в безпечному місці. 
г) Інформаційне забезпечення: 
- пріоритетні функції, що виконуються компанією; 
- списки внутрішніх і зовнішніх ресурсів - технічних засобів, програмного забезпечення, коштів 
зв'язку, документів, офісного обладнання і персоналу; 
- облікова інформація про технічне, програмне і інше забезпечення, необхідне для відновлення 
діяльності організації у разі надзвичайної ситуації; 
- список осіб, яких необхідно оповістити про надзвичайну ситуацію з вказівкою адрес і 
телефонів; 
- допоміжна інформація - плани і схеми, маршрути перевезень, адреси і т. п.; 
- опис детальних покрокових процедур, що забезпечують чітке виконання всіх передбачених 
заходів; 
- функції і обов'язки співробітників у разі виникнення непередбачених обставин; 
- терміни відновлення діяльності в залежності від типу виниклої надзвичайної ситуації; 
- кошторис витрат, джерела фінансування. 
д) Технічне забезпечення: 
- створення і підтримка бази технічних засобів, забезпечуючої безперебійну діяльність компанії 
в надзвичайній ситуації; 
- створення і підтримка в належному стані резервного виробничого приміщення. 
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ж) Організаційне забезпечення, склад і функції наступних груп, що забезпечують безперебійну 
діяльність у разі біди: 
- групи оцінки надзвичайної ситуації; 
- групи управління в кризовій ситуації; 
- групи для робіт в надзвичайній ситуації; 
- групи відновлення; 
- групи забезпечення роботи в резервному виробничому приміщенні; 
- групи адміністративної підтримки. 
План служить керівництвом до дії під час кризи і гарантує, що жоден важливий аспект не буде 
упущений. 
 
2) корпоративне управління. 
Розкривається інформація про внутрішню організаційну структуру, систему відносин, яка 
визначає правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності господарського 
товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав і обов'язків між органами 
товариства та його учасниками щодо управління товариством; 

Компанія в своїй діяльності керується «Принципами корпоративного управління», які були 
прийняті загальними зборами акціонерів. Протягом звітного року функціонували наступні 
органи корпоративного управління: загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління. 
Склад Наглядової ради: 

 Голова Наглядової ради - Сардарян Сурен Хачатурович 
 Член наглядової ради - Сардарян Каріне Рафіківна. 
 Член наглядової ради - Глчян Карапет Левонович. 

Склад наглядової ради Товариства не змінювався протягом звітного року. 
Рішення про створення комітетів протягом звітного року не приймалось. 
Склад виконавчого органу: 

Голова правління Товариства – Мишалов Ірина Павлівна.  
Член Правління Шапошникова Надія Іванівна.  
З 18.08.2021 року припинено повноваження члена Правління Пархісенко Олени 
Вікторівни 

Голова Правління призначається посаду та звільняється з посади Наглядовою радою 
Товариства. Рiшення про призначення та звільнення Голови правління приймається Наглядовою 
радою простою бiльшiстю голосiв членів Наглядової ради, які беруть участь у засідання та 
мають право голосу. 

Інформація про корпоративне управління надається в Звіті про корпоративне управління, що 
подається разом з річною фінансовою звітністю. 
 
3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових установах, 
зокрема страховиках. 
Розкривається інформація: 
щодо загального розміру внесків страховика до статутних капіталів інших фінансових 
установ, зокрема страховиків, а також інформація стосовно дотримання цими фінансовими 
установами нормативів щодо формування капіталу та вимог забезпечення 
платоспроможності; 
про наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік. Якщо в страховика дочірніх 
підприємств немає, то про це зазначається; 
про країну реєстрації таких установ та підприємств із визначенням частки участі 
страховика в таких підприємствах, вид економічної діяльності таких підприємств; 
щодо виконання особами, які є засновниками (учасниками) страховика, зобов'язань щодо 
формування капіталу страховика та, якщо такі особи є фінансовими установами, то 
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розкривається інформація стосовно дотримання такою установою нормативів щодо 
формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності з виокремленням 
інформації щодо окремої юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, 
що складає фінансову групу (за наявності такої фінансової групи); 
про країну реєстрації установ та підприємств, зазначених у підпункті 3 пункту 2 цього 
додатка, і вид економічної діяльності таких підприємств; 

Відповідно до реєстру власників цінних паперів ТОВ "ПЕРША ДЕПОЗИТАРНА 
УСТАНОВА" та ТОВ "ФІНТАЙМ", перелік акціонерів, які є власниками статутного 
(зареєстрованого) капіталу Товариства на 31 грудня 2021 р., є: 

Акціонер 
Кількість 

акцій 

Відсоток у 
статутному 

капіталі 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЕНЕРАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ»  код 
ЄДРПОУ  04013583 

1 100 0,73% 

Сардарян Каріне Рафіківна, Україна, 65000, Одеська обл., місто 
Одеса, вул.Ялинкова, будинок, 5/10 

64 377 42,92% 

Сардарян Сурен Хачатурович, Україна, 65010, Одеська обл., місто 
Одеса, вул Новаторів, 17, кв.16,17,18 

84 523 56,35% 

Разом 150 000 100% 

 Інформація про власників істотної участі (в тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
Товариством), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу 
за рік. 

1. Сардарян Сурен Хачатурович, Україна, 65010, місто Одеса, вул Новаторів, 17, 
кв.16,17,18 

2. Сардарян Каріне Рафіківна, Україна, 65000, місто Одеса, вул.Ялинкова, будинок, 5/10 
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам. 
Ці ж особи є Кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС» 
Інших фізичних осіб, які мають можливість здійснювати вплив шляхом прямого або 

опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою 
самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в 
юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу, або прав голосу в 
юридичній особі, та формально володіють або незалежно від формального володіння мають 
можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕЛЕС»  
безпосередньо або через інших осіб, немає. 
ПрАТ СК «ВЕЛЕС» не має внесків до статутних капіталів інших     фінансових установ. 
У ПрАТ СК «ВЕЛЕС» наявне дочірнє підприємство АЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ 
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 
«НОРТОН», код ЄДРПОУ 44002012, реєстрація - Україна, Одеська область,м Одеса, пр-т 
Глушка академіка, буд.16/2, вид економічної діяльності: 64.30 – Трасти,фонди та подібні 
фінансові субїєкти. Частка участі Страховика у компанії- 100%. 
 
4) належність страховика до фінансових груп. 
Розкривається інформація: 
щодо участі в банківських та/або небанківських фінансових групах із зазначенням структури 
власності такої групи; 
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про припинення діяльності банківської та/або небанківської фінансової групи та/або про зміну 
своєї структури власності, та/або про вихід страховика з такої групи; 

Страховик не належить до небанківської фінансової групи. 
5) система управління ризиками. 
Розкривається інформація про загальну структуру та основні завдання, функції та 
підзвітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функцію 
оцінювання ризиків, про перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй 
діяльності (андерайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, 
операційний ризик, ризик учасника фінансової групи), перелік ризиків, які потребують 
мінімізації і пом'якшення їх   
наслідків, та стратегію керівництва щодо зменшення вразливості страховика до таких 
ризиків; 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і 
вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись 
унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок 
впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо.  

Значні фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року: 
- нестабільність економічної та політичної ситуації в Україні; 
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; 
- непередбачені дії конкурентів; 
- довгострокові карантинні обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 
З метою захисту страхової дiяльностi Товариство використовує механiзми 

спiвстрахування, перестрахування, диверсифiкацiї страхового портфеля. Ключовими 
елементами зменшення ймовiрностi настання ризикiв погiршення фiнансового стану, 
неплатоспроможностi i банкрутства, є вiдповiднiсть показникiв дiяльностi Товариства 
визначеним  нормативам платоспроможностi, критерiїв лiквiдностi активiв та достатностi 
власного капiталу. Щоденний  монiторинг звiтностi дозволяє Компанiї впроваджувати  систему 
риск-менеджменту в Товариствi. 

Управління ризиками має першочергове значення для ведення бізнесу Товариства і є 
важливим елементом його діяльності. Діяльність із управління ризиками є для Страховика 
систематичною, інтегрованою в стратегічне та оперативне управління на всіх рівнях, що 
охоплює всі підрозділи і співробітників під час виконання ними своїх функцій у рамках будь-
яких бізнес-процесів. 

На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до 
організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» ( із змінами) з метою 
уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них 
Товариством впроваджена посада ризик-менеджеру (посадова інструкція затверджена головою 
правління 07 липня 2014 року).  

Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення, мінімізації, 
пом`якшення і нейтралізації їх негативних фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, 
оцінку, упередження та уникнення.  

Політика управління ризиками сконцентрована на непередбачуваності фінансових 
ринків і орієнтована на визначення, аналіз і управління ризиками, з якими стикається 
Товариство, на встановлення контролю за ризиками, на мінімізацію потенційного негативного 
впливу на фінансові показники Товариства, а також постійний моніторинг за рівнем ризиків, 
дотриманням встановлених обмежень та політики управління ризиками, з метою  забезпечення 
досягнення стратегічних цілей Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених 
сторін. 
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Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння 
причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів 
та застосування інструментарію щодо його пом’якшення. 

Управління ризиками базується на наступних основних принципах: 
- Усвідомленості прийняття ризиків. Товариство може свідомо йти на ризик з 

метою одержання відповідного доходу   від здійснення тієї чи іншої операції. Незважаючи на 
те, що по деяких операціях можна прийняти тактику “уникнення ризику”, повністю виключити 
його з діяльності Товариства не представляється можливим, оскільки ризик – об’єктивне явище, 
що притаманне більшості господарських операцій. 

- Керованості прийнятими ризиками. До складу портфеля ризиків повинні 
включатися тільки ті з них, які піддаються нейтралізації в процесі управління, незалежно від 
їхньої об’єктивної й суб’єктивної природи. Ризики некеровані, наприклад форс-мажорної групи, 
можна або ігнорувати, або передати зовнішньому страховикові або партнерам по бізнесу. 

- Порівняльності рівня прийнятих ризиків з рівнем прибутковості. Цей принцип 
полягає в тому, що Товариство повинне ухвалювати в процесі здійснення своєї діяльності тільки 
ті види ризиків, рівень яких компенсується адекватною величиною очікуваної прибутковості. 
Операції, ризики яких не відповідають необхідному рівню прибутковості, повинні бути 
відкинуті або, відповідно, повинні бути переглянуті розміри премії за ризик. 

- Превентивності виникнення ризиків. Товариство повинне здійснювати заходи, що 
попереджають появу тих чи інших ризиків. 

- Доступності та повноти інформації про ризики. Забезпечення доступу до 
інформації про ризики відповідним підрозділам, посадовим особам Товариства та учасникам. 

- Дотримання лімітів із прийняття та передачі ризиків.  
- Багатовекторності. Розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління 

ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Товариства, та їх 
відповідальності згідно з таким розподілом. 

- Оперативності. Забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, 
вимірювання, моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх 
організаційних рівнях 

- Об’єктивності. Свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого 
виконання завдань з управління ризиками. 

- Комплексності. Охоплення всіх видів діяльності Товариства на всіх 
організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків. 

 
6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності з 
розкриттям інформації щодо ключових ризиків і результатів проведених стрес-тестів; 
Станом на 31.12.21 р. страховиком було стрес-тестування щодо ключових ризиків, за 
результатами якого вплив стресових подій має незначний вплив на нетто-активи страховика. 
При виборі стресової ситуації, щодо зменшення на 40% ринкової вартості акцій, що не 
перебувають у лістингу, які включені до складу активів балансу- ситуація - надійна до 
вразливості страховика до ризиків і на достатність капіталу. 

Заходи щодо зменьшення впливу ризиків- не потрібні. 

7) управління капіталом. 
Розкривається інформація щодо політики та процесів управління капіталом, здатності 
власників надавати за потреби додаткову фінансову підтримку страховику. Також може 
зазначатися інформація щодо можливості додаткової капіталізації страховика завдяки 
новим (додатковим) інвесторам; 

Товариство розглядає управління капіталом як систему принципів та методів розробки і 
реалізації управлінських рішень, пов'язаних з оптимальним формуванням капіталу з 
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різноманітних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у діяльності 
Товариства. Ключові питання та поточні рішення, що впливають на обсяг і структуру капіталу, 
а також джерела його формування, розглядаються управлінським персоналом. Механізм 
управління капіталом передбачає чітку постановку цілей і завдань управління капіталом, а 
також контроль за їх дотриманням у звітному періоді; удосконалення методики визначення й 
аналізу використання усіх видів капіталу; розроблення загальної стратегії управління капіталом. 

Керівництво здійснює заходи по підтриманню капіталу на рівні, достатньому для 
задоволення операційних та стратегічних потреб Страхової компанії, а також для підтримання 
довіри учасників ринку. Це досягається шляхом ефективного управління грошовими коштами, 
постійного контролю виручки та прибутку, а також планування довгострокових інвестицій, які 
фінансуються за рахунок коштів операційної діяльності Страхової компанії. Здійснюючі дані 
заходи, Страхова компанія прагне забезпечити стійкий ріст прибутку. 

Політика Компанії щодо управління капіталом у рамках страхової і не страхової 
діяльності спрямована на підтримку достатнього рівня капіталу, передбаченого вимогами 
Закону України «Про страхування» та всіма додатковими вимогами Регулятора ринку. 

Управлінський персонал здійснює огляд структури капіталу на кінець кожного звітного 
періоду. При цьому проводиться аналіз вартості капіталу, його структура та можливі ризики. На 
основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 
додаткового капіталу або фінансування, а також погашення існуючих зобов’язань. Товариство 
може здійснювати регулювання капіталу шляхом зміни структури капіталу. Система управління 
капіталом може коригуватись з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку 
або стратегії розвитку. 

 Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: 
 - зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для акціонерів та виплати іншим зацікавленим сторонам; 
 - забезпечити належний прибуток акціонерам завдяки встановленню страхових тарифів 

та цін на послуги Товариства, що відповідають рівню ризику; 
 - дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності 

Товариства функціонувати в якості безперервного діючого підприємства. 
 Товариство вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює 

сумі капіталу, відображеного в балансі. 
Структура капіталу на 31.12.2021 року: 
78,7% - власний капітал; 
21,3% - зобов’язання та забезпечення. 
Коефіцієнт фінансової стійкості (або незалежності, або автономності) дорівнює 0,79 ( 

норматив 0,25-0,5). 
Структури капіталу – 0,27 і менше за нормативне значення (0,5-1,0), що говорить про те 

що Товариству власного капіталу достатньо для погашення всіх заборгованостей. 
Норматив достатності капіталу протягом 2021 року має позитивне значення.  

 
8) внутрішній аудит страховика. 
Розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього аудиту, його 
підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а якщо законодавством не 
вимагається обов’язкове створення наглядової (спостережної) ради, то вищому органу 
управління страховика; 

30 липня 2019 року Наглядовою радою затверджена нова редакція Положення про службу 
внутрішнього аудиту (контролю) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія 
«ВЕЛЕС» (з врахуванням вимог Порядку проведення внутрішнього аудиту (контролю) у 
фінансових установах, затвердженого Розпорядженням Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 05.06.2014 р.№1772). 
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Вищезазначене Положення регламентує порядок, особливості створення служби 
внутрішнього аудиту (контролю) організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в 
Приватному акціонерному товаристві «Страхова компанія «ВЕЛЕС». 

За результатами внутрішнього аудиту (контролю) поточної діяльності служба внутрішнього 
аудиту (контролю) звітує Наглядовій раді Приватного акціонерному товаристві «Страхова 
компанія «ВЕЛЕС». 

Порушень та зловживань посадовими особами Товариства не встановлено. 
За висновками служби внутрішнього аудиту (контролю) фінансова звітність Товариства 

справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан та результати 
діяльності Товариства в 2021 році, що викладена у відповідності до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Система управління Товариством достатня та ефективно використовує 
наявні ресурси Товариства. Діяльність Товариства відповідає вимогам законодавства України 
та внутрішнім документам. 
 
9) інша звітність. 
Розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі (материнське або 
дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої фінансової звітності цим 
страховиком, яка відображає фінансове становище, результати діяльності та рух грошових 
коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці, або 
складання консолідованої звітності щодо діяльності цього страховика як учасника фінансової 
групи. 
Також може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, ніж передбачена 
Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових 
послуг до Національного банку України, із використанням їх облікової політики, 
обов'язковість якої не визначена законодавчими актами України; 

ПрАТ СК «ВЕЛЕС» складає консолідовану звітність, як материнське підприємство. Дочірнім 
підприємством є АТ «ЗНВКІФ «НОРТОН», 100% статутного капіталу якого є у володінні 
Товариства. 
 
10) інформація щодо подій після дати балансу. 
Розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання балансу і датою 
затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, підготовленої для 
оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан страховика. 

Після складання фінансових звітів за 12 місяців 2021 року не відбувалися: 
- події після дати балансу, які надавали б додаткову інформацію про визначення сум, 

пов'язаних з умовами, що існували на дату балансу, вимагали б коригування відповідних активів 
і зобов'язань, а також уточнення оцінки відповідних статей; 

Та відбувалися: 
- події, що вказували б на умови, що виникли після дати балансу, що не потребують 

коригування статей фінансових звітів, але підлягають розкриттю інформації про них в 
Примітках до фінансової звітності, 

 у визначенні МСБО 10 «Події після звітного періоду», які описані в п.1.4 і 1.6 Примітки 1. 
Фінансова система в країні на дату підготовки цієї фінансової звітності працює відносно 

стабільно, але має суттєві валютні ризики. ПрАТ «СК «ВЕЛЕС» визначила, що ці події є 
некоригуючими по відношенню до фінансової звітності за 2021 рік. Відповідно, фінансовий 
стан на 31.12.2021 та результати діяльності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, не було 
скориговано на вплив подій, пов’язаних з COVID-19 та оголошенням воєнного стану в Україні. 
 
3. Інформацію щодо дотримання страховиком установлених обов’язкових критеріїв і 
нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, 
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якості активів і ризиковості операцій, а також інформацію щодо інших показників і 
вимог, установлених законодавством України, що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами. Така інформація розкривається за потреби та, якщо інформації, 
зазначеної у файлах з показниками звітності, недостатньо для оцінювання виконання 
страховиком зазначених у пункті 3 цього додатка вимог законодавства України. 

Згідно ст.30 Закону України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР  «Про страхування» Товариство 
відповідно до обсягів страхової діяльності  підтримує  належний рівень фактичного запасу 
платоспроможності (нетто-активів).  

 Станом на 31.12.2021 року: 
Зареєстрований (статутний) капітал   15 000 000,00 грн.;  
 Резервний капітал    4 098 600,00 грн.  
 Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) 44 009 285,00 грн. 
 Нормативний запас платоспроможності   3 499 000, грн. 
  Перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним 

запасом платоспроможності становить 40 510 285,00 грн.  
Величина непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами 

страхування на 31.12.2021 року становить – 1 213 174,00 грн. 
Інвестиційна нерухомість- земельні ділянки - 40 217,0 тис.грн. 
 Облігації внутрішних  державних позик України - 2112,5 тис.грн. 
 Права вимоги до перестраховиків - 708,0 тис.грн. 

Норматив ризиковості операцій станом на 31.12.2021 р. складає 7235 тис. грн., та 
представлено активами: 

- грошові кошти на поточних рахунках – 846 тис. грн. 
- банківські вклади (депозити) – 2551 тис. грн. 
- нерухоме майно – 1017 тис. грн. 
- облігації ОВДП  – 2113 тис. грн. 
- права вимоги до перестраховиків – 708 тис. грн. 
Всього: 7235 тис. грн. 
Перевищення становить 2146 тис. грн. 
Норматив якості активів станом на 31.12.2021р. представлено активами: облігації ОВДП – 

2113 тис. грн.  
Розрахункова сума складає 2030 тис. грн., перевищення 83 тис. грн. 
Сумарна величина статутного капіталу складає 15 000 000,00 (П’ятнадцять мільйонів 

гривень. Розмір статутного капіталу не відповідає вимогам статті 30 Закону України «Про 
страхування» та на 31.12.2021 р. дорівнює 485 тис. євро. за курсом НБУ. 

Вартість чистих активів страховика, створеної у формі приватного товариства, є не 
меншою зареєстрованого статутного фонду, відповідно до вимог, визначених Ліцензійними 
умовами провадження страхової діяльності, станом на 31.12.21 р. перевищення складає         
29302 тис. грн. 

 
 
4. Іншу інформацію щодо показників/операцій, які відображені в поданій звітності та/або 
які мали місце у звітному періоді, що потребує уточнення, деталізації та додаткових 
пояснень (за потреби).   
 

 
 
 
Голова правління        Оксана ШЕРСТНЬОВА 
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