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 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    Пиж Н.М. 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Ван 

Клiк" 

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 13934129 

4. Місцезнаходження: 36000, Полтавська обл., мiсто Полтава, Пушкiна 47 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0443777206, 0443777206 

6. Адреса електронної пошти: info@oneclick.co.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 29.04.2021, Затвердити рiчний звiт 

Товариства, в тому числi рiчнi фiнансовi звiти Товариства за 2020 рiк. 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 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 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

http://www.oneclick.ua/uk/informaciya-

emitenta 31.05.2021 



ринку (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

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

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів  

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

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

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

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

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1. "Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" - не наводиться на 

пiдставi п. 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв. 

2. "Вiдомостi про участь емiтнета в iнших юридичних особах" - не наводиться, емiтент не бере 

участi у iнших юридичних особах. 

3 ."Iнформацiя щодо корпоративного секретаря" - у емiтента вiдсутнiй корпоративний 

секретар. 

4. "Iнформацiя про рейтингове агенство" - емiтент не користується послугами рейтингових 

агенств. 

5. "Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента" - у емiтента вiдсутнi вiдокремленi пiдроздiли. 

6. "Судовi справи емiтента" - судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi 

на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства вiдсутнi. 

7. "Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення" - будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути 

виплаченi посадовим особам емiтента не передбаченi. 



8. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" - iнформацiя не наводиться, тому що облiгацiї не 

випускались; 

9. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - iнформацiя не наводиться, тому 

що iншi цiннi папери не випускались; 

10. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - iнформацiя не наводиться, тому що 

похiднi цiннi папери не випускались; 

11. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - iнформацiя не 

наводиться, тому що борговi цiннi папери не випускались; 

12. "Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду" - 

iнформацiя не наводиться тому що власнi акцiї не придбавалися; 

13. "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)" - iнформацiя не наводиться тому що цiльовi облiгацiї не емiтувались. 

14. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть у 

власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка статутного капiталу. 

15. "Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних 

паперiв такого емiтента (крiм акцiй). 

16."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" - iнформацiя не наводиться через вiдсутнiсть обмежень щодо обiгу 

цiнних паперiв емiтента. 

17. "Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами" - iнформацiя 

не наводиться, тому що дивiденди або iншi заходи зi цiнними паперами не проводились. 

18. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не 

наводиться в силу того, що товариство не виробляє продукцiю; 

19. "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не наводиться в силу того, що 

товариство не виробляє продукцiю; 

20. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" -  не наводиться на пiдставi п 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; 

21. "Iнформацiя про вчинення значних правочинiв" -  не наводиться на пiдставi п 5, глави 4, 

роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв; 

22. "Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення якиї є заiнтересованiсть" - не 

наводиться на пiдставi п 5, глави 4, роздiлу II Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв; 

23. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

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

через вiдсутнiсть поручителя. 

24. "Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами такого 

емiтента" - не наводиться через вiдсутнiсть такої iнформацiї. 

25. "Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом" - не наводиться через вiдсутнiсть такої 

iнформацiї. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Ван Клiк" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 ПрАТ "СК "Ван Клiк" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 02.03.1995 

4. Територія (область) 

 Полтавська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 25000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 34 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ "МТБ БАНК", МФО 328168 

2) IBAN 

 UA953281680000000026505430411  

3) поточний рахунок 

 UA953281680000000026505430411  

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

рахунком у іноземній валюті 

 АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ", МФО 300647 

5) IBAN 

 UA213006470000000002650755269 

6) поточний рахунок 

 UA213006470000000002650755269 

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 183-ДП-Е, 

23.07.2020 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Штраф Штраф сплачено 

20.08.2020 р. про що 

прозвiтовано в 

Нацiональну комiсiю з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

Опис: 

За подання iнформацiї до Комiсiї не в повному обсязi, неподання iнформацiї до Комiсiї у вiдношеннi 

ПрАТ "СК "ВАН КЛIК" застосовано санкцiю у виглядi штрафу у розмiрi 300 неоподатковуваних 



мiнiмумiв доходiв громадян, що становить 5100 (п'ять тисяч сто) грн. 00 коп., який слiд перерахувати 

на рахунок, вiдкритий в управлiннi Державної казначейської служби України для зарахування 

надходжень до загального фонду державного бюджету за кодом класифiкацiї доходiв бюджету 

21081100 "Адмiнiстративнi штрафи та iншi санкцiї".   

На виконання Розпорядження 20.08.2020 р. щодо усунення порушення, яке стало причиною 

застосування штрафу, ПрАТ "СК "Ван клiк" (далi - Товариство) подано до Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку (далi - Комiсiя) регулярну iнформацiю за 2018 рiк в повному обсязi, 

а саме в складi регулярної рiчної iнформацiї за 2018 рiк подано особливу iнформацiю (вiдомостi про 

змiну складу посадових осiб, дата вчинення - 14.03.2018 р; вiдомостi про змiну складу посадових осiб, 

дата вчинення дiї - 04.06.2018 р.). Рiчну iнформацiю за 2018 рiк подано до Комiсiї з допомогою 

Державної установи "Агентство з розвитку iнфраструктури", уповноваженої надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку щодо оприлюднення та подання до Комiсiї регульованої iнформацiї. 

Рiчну iнформацiю за 2018 рiк у повному складi розмiщено на офiцiйному вебсайтi товариства 

www.oneclick.ua.  

По сутi порушення пункту 5 глави 1 роздiлу II Положення № 2826 в частинi неподання до Системи 

монiторингу НКЦПФР особливої iнформацiї вiд 18.03.2019 р. та 04.06.2019 р. проiнформовано 

Комiсiю, що 28.10.2018 р. Товариством передано права власностi на бренд та вебсайт 

www.salamandra.ua на користь ПрАТ "СК "Саламандра" (ЄДРПОУ 21870998). Таким чином, з дати 

передачi права власностi ПрАТ "СК "Саламандра" (ЄДРПОУ 21870998) використовувало вебсайт 

www.salamandra.ua для розмiщення своєї особливої iнформацiї. Особлива iнформацiя виявлена 

Комiсiєю на сайтi www.salamandra.ua вiд 18.03.2019 р. та 04.06.2019 р. належить ПрАТ "СК 

"Саламандра" (ЄДРПОУ 21870998). Цим iнформуємо, що особлива iнформацiя виявлена Комiсiєю на 

сайтi www.salamandra.ua вiд 18.03.2019 р. та 04.06.2019 р. у Товариства не виникала.  

 

 

2 182-ДП-Е, 

23.07.2020 

Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Попередження Попередження 

прийнято до уваги, 

Товариством 

вчиняються дiї щодо 

недопущення 

можливих порушень 

Опис: 

У вiдношеннi ПрАТ "СК "ВАН КЛIК"  було складено акт про правопорушення на ринку цiнних 

паперiв вiд 25.03.2020 №183-ДП-Е, вiдповiдно до якого встановлено наступне. Абзацом 3 пункту 8 

роздiлу I Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 

Комiсiї вiд 03.12.2013  №2826, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 24.12.2013 за 

№2180/24712  (зi змiнами)   (далi - Положення),   передбачено, що iнформацiя пiдлягає 

оприлюдненню емiтентом на власному веб-сайтi у формi електронного документа, придатного для 

сприймання змiсту Iнформацiї людиною, вiдтворення Iнформацiї на паперi, необмеженого 

завантаження та копiювання, iз накладенням квалiфiкованого електронного пiдпису уповноваженої 

особи емiтента або квалiфiкованої електронної печатки емiтента. До оприлюднення Iнформацiї 

емiтента на власному веб-сайтi у зазначенiй формi її оприлюднення в iнших формах не допускається. 

Вiдповiдно до наявної в Комiсiї iнформацiї, рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 

2018 рiк розмiщений на веб-сторiнцi в мережi Iнтернет у складi цього веб-сайту Товариства, а саме: 

http://salamandra-ukraine.com.ua/wp-content/uploads/2019/05/Саламандра-Україна-Рiчна-iнформацiя-емiт

ента-за-2018-рiк.pdf. Станом на 02.03.2020 на веб-сайтi Товариства розмiщена рiчна iнформацiя 

емiтента цiнних паперiв (рiчний звiт) за 2018 рiк без накладення квалiфiкованого електронного пiдпису 

уповноваженої особи емiтента або квалiфiкованої електронної печатки емiтента. Отже, розмiщена на 

власному веб-сайтi Товариства рiчна iнформацiя за 2018 рiк не вiдповiдає вимогам Положення. За 

таких обставин, Товариством порушено вимоги абзацу 3 пункту 8 роздiлу I Положення в частинi 

розмiщення рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв (рiчного звiту) за 2018 рiк без накладення 

квалiфiкованого електронного пiдпису уповноваженої особи емiтента або квалiфiкованої електронної 

печатки емiтента. Крiм того, вiдповiдно до наявної в Комiсiї iнформацiї, особлива iнформацiя 

Товариства (вiдомостi про змiну складу посадових осiб, дата вчинення дiї - 28.08.2019) розмiщена на 

веб-сторiнцi в мережi Iнтернет у складi цього веб-сайту Товариства, а саме: 



http://oneclick.co.ua/wp-content/uploads/2019/08/osobliva-informatsija-emitenta-28082019.pdf. Станом на 

29.08.2019 на веб-сайтi ПрАТ "СК "ВАН КЛIК" розмiщена особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну 

складу посадових осiб, дата вчинення дiї - 28.08.2019) без накладення квалiфiкованого електронного 

пiдпису уповноваженої особи емiтента або квалiфiкованої електронної печатки емiтента. Отже, за 

результатами монiторингу на власному веб-сайтi особлива iнформацiя (вiдомостi про змiну складу 

посадових осiб, дата вчинення дiї - 28.08.2019) ПрАТ "СК "ВАН КЛIК" не вiдповiдає вимогам 

Положення. За таких обставин, Товариством порушено вимоги абзацу 3 пункту 8 роздiлу I Положення 

в частинi розмiщення особливої iнформацiї (вiдомостi про змiну складу посадових осiб, дата вчинення 

дiї - 28.08.2019) без накладення квалiфiкованого електронного пiдпису уповноваженої особи емiтента 

або квалiфiкованої електронної печатки емiтента. На дату розгляду справи про правопорушення на 

ринку цiнних паперiв товариство  усунуло вищезазначенi правопорушення. 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Впродовж звiтного перiоду змiн в органiзацiйнiй стркутурi Товариства не було. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) складає 24,6, 

середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв складає 8,9. Товариство проводить реалiзацiю 

внутрiшнiх програм по пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв. Зарплатний фонд Товариства 

складає 833 тис.грн, що на 39 % менше в порiвняннi з минулим роком. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Емiтент є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України з 

11.07.2003 р. 

Повне найменування: Моторне (транспортне) страхове бюро України. 

Мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський б-р, 8. 

Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи): 

1)виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при 

експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та 

угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi; 

2)забезпечення членства України в мiжнародний системi автомобiльного страхування "Зелена 

картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших 

країн-членiв цiєї системи; 

3)управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро 

для забезпечення виконання покладених на нього функцiй - Фонд захисту потерпiлих, Фонд 

страхових гарантiй (цi фонди наповнюються лише за рахунок страхових компанiй-членiв 

МТСБУ); 

4)координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової 



вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, 

як на територiї України, так i за її межами; 

5)виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi (у тому числi, за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв-членiв 

Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або 

лiквiдованi; 

6)спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами 

державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить. 

 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило. 

 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї є Мiжнароднi стандарти фiнансової 

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

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

(РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. 

Бухгалтерський облiк Товариства вiдповiдає вимогам Закону України <Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> № 996-XIV вiд 

16.07.99 р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативним документам з 

питань бухгалтерського облiку. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до Податкового 

Кодексу України з урахуванням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової 

звiтностi. 

Оцiнка запасiв здiйснюється за методом ФIФО. 

Нарахування амортизацiї у Компанiї за основними засобами та нематерiальними активами 

здiйснюється прямолiнiйним методом на протязi строку корисного використання об`єкту, який 

встановлюється по кожному об`єкту окремо в момент його зарахування на баланс та 

вiдображення в актi вводу об`єкта в 

експлуатацiю. 

Розрахунок резерву незароблених премiй за видами страхування, iншими нiж страхування життя 

Товариство здiйснює за методом 1/365 - <pro rata temporis> та визначає на будь-яку дату.  

Станом на 31.12.2020 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов'язань, яка була 

здiйснена актуарiєм Зубченко В.П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до 

осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.) 

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються 

загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої 

збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної 

статистики.Для оцiнювання адекватностi резервiв 

збиткiв (що виникли, але незаявленi та збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) 

використовуються  методи математичної статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез та 

там, де є достатнiй для аналiзу обсяг даних, актуарнi методи оцiнювання резервiв збиткiв, що 



базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат (ланцюговий метод; метод 

Борнхюеттера-Фергюссона; метод БорнхюеттераФергюссона, що базується на оцiнцi розподiлу 

строкiв врегулювання збиткiв; метод Бенктандера; метод модифiкованої ланцюгової драбини) 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть за 21 видами добровiльного та обов'язкового 

страхування: 

у формi добровiльного: 

1)страхування вiд нещасного випадку; 

2)медичне страхування (безперервне страхування здоров'я); 

3)страхування здоров'я на випадок хвороби; 

4)страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); 

5)страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу); 

6)страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ; 

7)страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 

(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу 

(вантажобагажу));  

8)страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 

вiдповiдальностi; 

9)страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту); 

10)страхування фiнансових ризикiв; 

11)страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника); 

12)страхування медичних витрат; 

13)страхування залiзничного транспорту. 

у формi обов'язкового: 

1)особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, 

що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд); 

2)особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi; 

3)страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв; 

4)страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 



аварiй екологiчного та санiтарноепiдемiологiчного характеру; 

5)страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок 

настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв; 

6)страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 

законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну 

внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї; 

7)страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження 

або псування; 

8)авiацiйне страхування цивiльної авiацiї. 

Ринком збуту послуг страхування є територiя України. Споживачами послуг страхування 

Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є 

пiдписання прямих договорiв страхування та/або перестрахування безпосередньо iз 

споживачами. Розрахунки iз страхувальниками здiйснюються своєчасно. Невиконаних 

страхових зобов'язань (невиплачених страхових сум/ вiдшкодувань) не має. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Пiдприємство не здiйснює планування значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з власною 

господарською дiяльнiстю, у зв'язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в 

країнi. У 2020 роцi емiтент вiдчужив нежитлове примiщення за адресою: м. Полтава, вул. 

Пушкiна, 47 на користь ПрАТ "СК "Саламандра", цiна угоди склала 2,6 млн. грн. 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Емiтент на умовах оренди користується нежитловими примiщенням, у м. Полтава, вул. Пушкiна, 

47, та по вул. Колективна 10, а також у м. Київ, по вул. Саксаганського 38б. Технiкою та 

обладнанням програмним забезпеченням необхiдними для провадження господарської 

дiяльностi, в т.ч. комп'ютерною технiкою, меблями та iншим обладнанням на суму 300 тис. грн. 

Стан основних засобiв перевiряється постiйно дiючою iнвентарiзацiйною комiсiєю, морально та 

фiзично зношенi основнi засоби реалiзуються або лiквiдуються, а замiсть них придбається нове 

обладнання. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави, 

зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та 

iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на 

результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства 

України, а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в 

результатi призводить до зниження дiлової 

активностi ринку. Викладенi проблеми свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та 

економiчних обмежень. Вирiшення цих проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та 

податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: 



полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, 

податкове навантаження. 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Страховик розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування 

капiталу. Також СК може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих 

акцiонерами, чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням СК при управлiннi капiталом є 

забезпечення здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою 

одержання прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для 

забезпечення фiнансування СК. 

Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу СК та може коригувати свою полiтику та 

цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або 

стратегiї розвитку. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв на 31.12.2020 складає близько 750 тис. грн. 

Очiкуваний прибуток 100 тис. грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 

розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами 

покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства. 

Стратегiчними завданнями Товарисвта є: 

1)утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування, збiльшення частки страхових платежiв; 

2)оптимiзацiя процесу здiйснення страхового вiдшкодування; 

3)розширення географiї прийнятих ризикiв; 

4)вдосконалення i автоматизацiя системи Асистансу 

5)розширення опцiй i можливостей пiсля продажного сервiсу; 

6)удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв; 

7)розвиток персоналу; 

8)розвиток iнформацiйних технологiй. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не проводив. 

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки 

фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про 

результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не 



складалася. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Pitalovo Limited, Кiпр 

Полiмерiка Лiмiтед, Кiпр 

ТОВ "КУА "Опiка - Капiтал", Україна  

ПАТ "Фронтлайн", Україна 

Явтушенко Юрiй Олексiйович 

Iншi акцiонери, якi сукупно володiють 

менш нiж 3% акцiй. 

Правлiння Голова правлiння Голова правлiння Пиж Надiя 

Михайлiвна, обрана на посаду 

Наглядовою радою Товариства з 

09.06.2020 р. безстроково (Протокол 

засiдання Наглядової ради Товариства 

№ 02-20 вiд 05.06.2020 р.) 

Наглядова рада Члени наглядової ради Член наглядової ради Явтушенко Юрiй 

Олексiйович, обраний членом 

наглядової ради Загальними зборами 

акцiонерiв з 11.05.2017 р. на 3 роки 

(Протокол загальних зборiв акцiонерiв 

№ 03 вiд 28.04.2020 р.). 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння Пиж Надiя Михайлiвна 1980 вища 18 

ПрАТ СК "Саламандра", 

21870998, Директор зi 

страхування та розвитку  

09.06.2020, 

Безстроково 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди: 48911,34 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний 

стаж роботи: 18 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: Директор зi страхування та розвитку ПрАТ "СК 

"Саламандра", 21870998. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших пiдприємствах. 

2 

Член Наглядової ради 
Явтушенко Юрiй 

Олексiйович 
1967 вища 14 

ПрАТ "СК "Ван Клiк", 

13934129, Голова Наглядової 

ради 

28.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Розмiр виплаченої винагороди: 19800 грн. У посадової особт емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. Загальний 

стаж роботи: 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв iншi посади не займав. Посадова особа не обiймає iншi посади на будь-яких iнших 

пiдприємствах. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Член Наглядової ради Явтушенко Юрiй Олексiйович 250 0,1 250 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Полiмерiка Лiмiтед НЕ201319 2114, Кiпр, Нiкосiя, Темпон, 6ББ 24,98 

Пiталово Лiмiтед НЕ198094 
д/н, Кiпр, Нiкосiя, Ансополi Ко, 

11 
0,0204 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами 

"Опiка-капiтал" 

33804530 
03056, Київська обл., Київ, 

Борщагiвська 145 
15,7468 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФРОНТЛАЙН" 

38901688 
01033, Київська обл., Київ, 

Саксаганського, 38б 
56,1604 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Явтушенко Юрiй Олексiйович 0,1 

Iншi акцiонери 2,8924 

Маленко Роман Iгоревич 0,1 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок 

розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням та дистрибуцiї 

страхових продуктiв через партнерськi агентськi сiтки та мережу Iнтернет. Джерелами покриття 

витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
У звiтному перiод емiтентом повнiстю автоматизовано процес генерування та виписки договорiв 

страхування на основi даних наданих клiєнтами у попереднiх страхових перiодах або з 

допомогою анкетних даних наданих клiєнтами з використанням веб-сторiнок страховика. 

Запроваджено систему ефективної оцiнки страхових ризикiв, яка базується на системi 

показникiв частоти настання страхових випадкiв у розрiзi типiв, географiї, розмiру заподiяних 

збиткiв, типу застрахованого об'єкта. Запровадження покращеної системи оцiнки страхових 

ризикiв дало зможу бiльш точно визначати рiвень ставки страхування, надало конкурентну 

перевагу над iншими страховиками, якi використовують застарiлi пiдходи до оцiнки страхових 



ризикiв. 

Емiтентом запроваджено систему електронного документообiгу та впроваджено можливiсть 

укладення договорiв страхування у електроннiй формi, що зiграло значну роль у питаннi 

нiвелюваннi негативних тенденцiй на фонi пандемiї COVID-19, та дозволило зберегти темп 

росту портфелю i значно зменшити навантаження на офiси, зменшити витрати товариства на 

виписку полiса i обслуговування клiєнта.  

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Емiтент у звiтному перiодi не укладав деривативiв i не вчиняв правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом, якi б впливали на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i 

доходiв або витрат.  

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо.  

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим 

елементом його дiяльностi. Дiяльнiсть iз управлiння ризиками є для Страховика систематичною, 

iнтегрованою в стратегiчне та оперативне управлiння на всiх рiвнях, що охоплює всi пiдроздiли i 

спiвробiтникiв пiд час виконання ними своїх функцiй у рамках будь-яких бiзнес-процесiв. 

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до органiзацiї i 

функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" ( iз змiнами) з метою уникнення i 

мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариством  

впроваджена  Стратегiя управлiння ризиками (Протокол Наглядової ради №20/05/14 вiд 20 

травня 2014 року). 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Кредитний ризик - ризик того, що одна сторона контракту про фiнансовий iнструмент не зможе 

виконати зобов'язання i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої сторони. 

Кредитний ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть (в т.ч. позики) та векселi. 

    Основним методом оцiнки кредитних ризикiв Товариства є оцiнка кредитоспроможностi 

контрагентiв, для чого використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна 

iнформацiя щодо їх спроможностi виконувати борговi зобов'язання. 

 Станом на 31.12.2020 року кредитний ризик по фiнансовим активам, що оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю, є низьким, що пiдтверджується чинниками, якi враховують 

специфiку контрагентiв, загальнi економiчнi умови та оцiнку як поточного, так i прогнозного 

напрямкiв змiни умов станом на звiтну дату. 

 До заходiв мiнiмiзацiї впливу кредитного ризику Товариство вiдносить: 

- встановлення внутрiшнього обмеження обсягу дебiторської заборгованостi в активах; 

- диверсифiкацiю структури активiв; 

- аналiз платоспроможностi контрагентiв; 

 - здiйснення заходiв щодо недопущення наявностi в активах Товариства простроченої 



дебiторської заборгованостi. 

 У Товариства для внутрiшньої системи заходiв iз запобiгання та мiнiмiзацiї впливу 

ризикiв створенi: система управлiння ризиками, внутрiшнiй аудит (контроль). 

 Товариство використовує наступнi методи управлiння кредитними ризиками: 

 - лiмiти щодо боргових зобов'язань за класами фiнансових iнструментiв; 

 - лiмiти щодо боргових зобов'язань перед одним контрагентом (або асоцiйованою 

групою); 

 - лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за 

Нацiональною рейтинговою шкалою; 

 - лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами. 

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 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. 

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

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї 

на ринку. 

Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв пом'якшення 

цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання лiмiтiв на 

вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння, 

розмiщеним на офiцiйному веб-сайтi Товариства www.oneclick.ua. 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Товариство не користується кодексом корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання 

юридичних осiб. 

Товариством не приймалося рiшення про добровiльне застосування перелiчених кодексiв. Крiм 

того, акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються, у зв'язку у зв'язку з цим, посилання на 

зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Посилання на всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, 

застосовану понад визначенi законодавством вимоги: принципи корпоративного управлiння, що 

застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та 

Статутом. Будь-яка iнша практика корпоративного управлiння не застосовується 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 



кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння вiдсутня. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 28.04.2020 

Кворум зборів 69,27 

Опис ПРОТОКОЛ № 03 вiд 28.04.2020 року 

РIЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" 

 

Мiсце проведення Загальних зборiв акцiонерiв: 36000, м. Полтава, вул. Пушкiна, 

буд. 47. 

Дата проведення Загальних зборiв акцiонерiв: 28.04.2020 р. 

Час початку Загальних зборiв акцiонерiв: 13:00  

Час закiнчення Загальних зборiв акцiонерiв: 15:00 

 

Реєстрацiя акцiонерiв (їх представникiв) проводилась на пiдставi перелiку 

акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 

24 годину 22.04.2020 року. 

Загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на 

участь у зборах - 13 осiб. 

Вiдповiдно до перелiку, акцiонерiв, якi мають право на участь у зборах, кiлькiсть 

голосуючих акцiй ПрАТ "СК "Ван Клiк" складає 203 402 (двiстi три тисячi 

чотириста двi) штуки. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, 

якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв - 140 901 голосiв.  

Кворум наявний - для участi у зборах зареєструвалися акцiонери (їх 

представники), якi сукупно є власниками 69,27 % голосуючих акцiй. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ АКЦIОНЕРIВ: 

1. Обрання членiв Лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх 

повноважень. 

2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 

3. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi 

Товариства за 2019 рiк. 

5. Розгляд звiту Наглядової ради за 2019 рiк та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

6. Розгляд звiту Правлiння Товариства за 2019 рiк та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

7. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

8. Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за пiдсумками дiяльностi 

Товариства у 2019 роцi. 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради. 

10. Визначення кiлькiсного складу Наглядової ради.  

11. Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов договорiв, що 

укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради  



12. Прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв. 

 

По першому питанню порядку денного: 

 

Слухали Шамрай Оксану Анатолiївну, яка запропонувала обрати Лiчильну 

комiсiю у складi двох осiб: Волков Артем Андрiйович - Голова Лiчильної комiсiї; 

Бобровник Антон Сергiйович - Член Лiчильної комiсiї. Обрана Лiчильна комiсiя 

дiє виключно на даних Загальних зборах i її повноваження припиняються iз 

закiнченням Загальних зборiв. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Обрати Лiчильну комiсiю у складi двох осiб: Волков Артем Андрiйович - Голова 

Лiчильної комiсiї; Бобровник Антон Сергiйович - Член Лiчильної комiсiї. Обрана 

Лiчильна комiсiя дiє виключно на даних Загальних зборах i її повноваження 

припиняються iз закiнченням Загальних зборiв 

 

По другому питанню порядку денного: 

 

Слухали Маленко Романа Iгоревича, який запропонував затвердити наступний 

порядок проведення рiчних Загальних зборiв: 

Час для виступiв з доповiдями з питань порядку денного - 10 хвилин. 

Час для виступiв учасникiв Загальних зборiв у обговореннях з питань порядку 

денного - 5 хвилин. 

Час на вiдповiдi на питання - 3 хвилини. 

Час на пiдрахунок голосiв - 5 хвилин.  

Голосування на Загальних зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один 

голос. Право голосу мають акцiонери - власники голосуючих акцiй. Вiдповiдно до 

вимог пункту 10 роздiл 6 Закону України "Про депозитарну систему України": ": 

якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим 

Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив 

переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають 

право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та 

при голосуваннi в органах емiтента.".  

Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi Наглядовою 

радою Товариства, та якi були виданi акцiонерам для голосування. Рiшення 

Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування.  

Затвердити визначений Наглядовою робою Товариства порядок та спосiб 

засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного 

голосування, а саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного 

голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних 



зборiв.  

У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з 

обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом 

Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть 

бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється 

вiд затвердженого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис, прiзвище, iм'я та по 

батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної 

особи, якщо вона є акцiонером; в) акцiонер (його представник) не обрав жодного 

або обрав бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; г) 

акцiонер (його представник) зазначив бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому 

належить за таким голосування (кумулятивне голосування).  

Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 

пiдрахунку голосiв.  

З будь-яких iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства слiд керуватись нормами статуту та 

чинного законодавства України.  

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити наступний порядок проведення рiчних Загальних зборiв: 

Час для виступiв з доповiдями з питань порядку денного - 10 хвилин. 

Час для виступiв учасникiв Загальних зборiв у обговореннях з питань порядку 

денного - 5 хвилин. 

Час на вiдповiдi на питання - 3 хвилини. 

Час на пiдрахунок голосiв - 5 хвилин.  

Голосування на Загальних зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один 

голос. Право голосу мають акцiонери - власники голосуючих акцiй. Вiдповiдно до 

вимог пункту 10 роздiл 6 Закону України "Про депозитарну систему України": ": 

якщо власник цiнних паперiв протягом одного року з дня набрання чинностi цим 

Законом не уклав з обраною емiтентом депозитарною установою договору про 

обслуговування рахунку в цiнних паперах вiд власного iменi або не здiйснив 

переказ належних йому прав на цiннi папери на свiй рахунок у цiнних паперах, 

вiдкритий в iншiй депозитарнiй установi, цiннi папери такого власника (якi дають 

право на участь в органах емiтента) не враховуються при визначеннi кворуму та 

при голосуваннi в органах емiтента.".  

Голосування з усiх питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенiв для голосування, форма i текст яких були затвердженi Наглядовою 

радою Товариства, та якi були виданi акцiонерам для голосування. Рiшення 

Загальних зборiв вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

пiдсумки голосування.  

Затвердити визначений Наглядовою робою Товариства порядок та спосiб 

засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного 

голосування, а саме: бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного 

голосування засвiдчуються пiсля їх отримання Лiчильною комiсiєю Загальних 

зборiв.  



У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з 

обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписом 

Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть 

бюлетеня засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї. 

Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi: а) якщо вiн вiдрiзняється 

вiд затвердженого зразка; б) на ньому вiдсутнi пiдпис, прiзвище, iм'я та по 

батьковi акцiонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної 

особи, якщо вона є акцiонером; в) акцiонер (його представник) не обрав жодного 

або обрав бiльше одного варiанта голосування щодо одного проекту рiшення; г) 

акцiонер (його представник) зазначив бiльшу кiлькiсть голосiв, нiж йому 

належить за таким голосування (кумулятивне голосування).  

Бюлетенi для голосування, що визнанi недiйсними, не враховуються пiд час 

пiдрахунку голосiв.  

З будь-яких iнших процедур та питань, якi виникають пiд час проведення 

Загальних зборiв акцiонерiв Товариства слiд керуватись нормами статуту та 

чинного законодавства України. 

 

По третьому питанню порядку денного: 

 

Слухали Афанасова Олега Володимировича, який запропонував обрати Головою 

Загальних зборiв Маленко Романа Iгоревича, обрати секретарем Загальних зборiв 

Хоменко Олену Григорiвну. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Обрати Головою Загальних зборiв Маленко Романа Iгоревича. Обрати секретарем 

Загальних зборiв Хоменко Олену Григорiвну. 

 

По четвертому питанню порядку денного: 

 

Слухали Шамрай Оксану Анатолiївну, яка запропонувала затвердити рiчний звiт 

Товариства, в тому числi рiчнi фiнансовi звiти Товариства за 2019 рiк. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити рiчний звiт Товариства, в тому числi рiчнi фiнансовi звiти Товариства 

за 2019 рiк. 



 

По п'ятому питанню порядку денного: 

 

Слухали Явтушенко Юрiя Олексiйовича, який запропонував затвердити звiт 

Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Дiяльнiсть Наглядової ради Товариства 

не потребує вжиття додаткових заходiв за результатами розгляду звiту Наглядової 

ради Товариства за 2019 рiк. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. Дiяльнiсть Наглядової 

ради Товариства не потребує вжиття додаткових заходiв за результатами розгляду 

звiту Наглядової ради Товариства за 2019 рiк. 

 

По шостому питанню порядку денного: 

 

Слухали Явтушенко Юрiя Олексiйовича, який запропонував затвердити звiт 

Правлiння Товариства за 2019 рiк. Дiяльнiсть Правлiння Товариства не потребує 

вжиття додаткових заходiв за результатами розгляду звiту Правлiння Товариства 

за 2019 рiк. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2019 рiк. Дiяльнiсть Правлiння 

Товариства не потребує вжиття додаткових заходiв за результатами розгляду звiту 

Правлiння Товариства за 2019 рiк. 

 

По сьомому питанню порядку денного: 

 

Слухали Явтушенко Юрiя Олексiйовича, який запропонував розглянути висновки 

зовнiшнього аудитора та взяти їх до уваги. Доручити посадовим особам 

Товариства здiйснити заходи по їх виконанню. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  



Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Розглянути висновки зовнiшнього аудитора та взяти їх до уваги. Доручити 

посадовим особам Товариства здiйснити заходи по їх виконанню. 

 

По восьмому питанню порядку денного: 

 

Слухали Явтушенко Юрiя Олексiйовича, який запропонував розподiл прибутку 

Товариства за 2019 рiк не здiйснювати. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Розподiл прибутку Товариства за 2019 рiк не здiйснювати 

 

По дев'ятому питанню порядку денного: 

 

Слухали Маленко Романа Iгоревича, який запропонував у зв'язку з закiнченням 

строку повноважень припинити повноваження усiх членiв Наглядової ради 

Товариства з 28.04.2020 року. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901  голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Припинити повноваження усiх членiв Наглядової ради Товариства з 28.04.2020 

року. 

 

По десятому питанню порядку денного: 

 

Слухали Маленко Романа Iгоревича, який запропонував визначити кiлькiсний 

склад Наглядової ради у кiлькостi однiєї особи. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 



"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради у кiлькостi однiєї особи. 

 

По одинадцятому питанню порядку денного: 

 

Слухали Маленко Романа Iгоревича, який запропонував з 28 квiтня 2020 року 

обрати члена Наглядової ради ПрАТ "СК "Ван Клiк" шляхом кумулятивного 

голосування з перелiку кандидатiв, вказаних у бюлетенях для кумулятивного 

голосування, а також затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради. Встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради 

згiдно затверджених цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 

(контрактiв). Обрати Голову правлiння, особою, якiй надаються повноваження 

укласти вiд iменi ПрАТ "СК "Ван Клiк" трудовi договори з членами Наглядової 

ради. 

Результати кумулятивного голосування:  

Перелiк кандидатiв до складу Наглядової ради  Кiлькiсть голосiв за 

кандидата 

Явтушенко Юрiй Олексiйович 140 901 

Фiдзiна Тарас Валерiйович 0 

Афанасов Олег Володимирович 0 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

 

За результатами кумулятивного голосування прийняте рiшення обрати з 28 квiтня 

2020 року, строком на 3 роки, членом Наглядової ради ПрАТ "СК "Ван Клiк" 

учасника товариства Явтушенко Юрiя Олексiйовича. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Затвердити умови трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової 

ради. 

Встановити розмiр винагороди членам Наглядової ради згiдно затверджених 

цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв). 

Обрати Голову правлiння, особою, якiй надаються повноваження укласти вiд 

iменi ПрАТ "СК "Ван Клiк" трудовi договори з членами Наглядової ради. 

 



По дванадцятому питанню порядку денного: 

 

Слухали Явтушенко Юрiя Олексiйовича, який запропонував попередньо надати 

згоду на вчинення усiх значних правочинiв (договорiв), якi будуть вчинятися 

(укладатися) Товариством протягом в процесi звичайної господарської дiяльностi, 

зокрема в рамках страхової, iнвестицiйно та фiнансової дiяльностi з 28 квiтня 

2020 року по 28 квiтня 2021 року, включаючи, але не обмежуючись договори 

страхування, договори перестрахування, договори з банками, тощо та ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є предметом за такими договорами 

перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства. Уповноважити Голову правлiння 

Товариства на пiдписання таких значних правочинi (договiр) вiдповiдно до 

повноважень, наданих Статутом Товариства. 

 

Пiдсумки голосування:  

"ЗА" - 140 901 голосiв; 

"ПРОТИ" - немає; 

"УТРИМАЛИСЬ" - немає;  

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв, якi не брали участi у голосуваннi - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Кiлькiсть голосiв акцiонерiв за бюлетенями, визнаними недiйсними - 0 голосiв 

акцiонерiв. 

Рiшення прийнято. 

 

ВИРIШИЛИ:  

Попередньо надати згоду на вчинення усiх значних правочинiв (договорiв), якi 

будуть вчинятися (укладатися) Товариством протягом в процесi звичайної 

господарської дiяльностi, зокрема в рамках страхової, iнвестицiйно та фiнансової 

дiяльностi з 28 квiтня 2020 року по 28 квiтня 2021 року, включаючи, але не 

обмежуючись договори страхування, договори перестрахування, договори з 

банками, тощо та ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом за такими 

договорами перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.  

Уповноважити Голову правлiння Товариства на пiдписання таких значних 

правочинi (договiр) вiдповiдно до повноважень, наданих Статутом Товариства. 

 

Голова Зборiв Маленко Роман Iгоревич повiдомив, що порядок денний 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вичерпано, подякував усi за участь. 

Оголосив рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "СК "Ван Клiк" закритими. 

 

Протоколи про пiдсумки голосування додаються.  

 

Голова Зборiв    __________________ Р.I. Маленко 

 

Секретар Зборiв    __________________ О.Г. Хоменко 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  



Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

д/н 



Інше (зазначити) д/н 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

д/н 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

д/н 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний 

склад 

наглядової ради 

Незалежний 

член 

наглядової 

ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена 

наглядової ради 

Явтушенко Юрiй 

Олексiйович 

 X Наглядова рада Товариства є органом, що 

здiйснює захист прав Акцiонерiв Товариства, 

i в межах компетенцiї контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння Товариства. До 

функцiональних обов'язкiв Наглядової ради 

та її членiв належить:  

затвердження в межах своєї компетенцiї 

положень, якими регулюються питання, 

пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;  

пiдготовка порядку денного Загальних 

Зборiв, прийняття рiшення про дату їх 

проведення та про включення пропозицiй до 

порядку денного, крiм скликання 

Акцiонерами позачергових Загальних Зборiв;  

прийняття рiшення про проведення чергових 

та позачергових Загальних Зборiв на вимогу 

Акцiонерiв або за пропозицiєю Генерального 

директора;  

прийняття рiшення про продаж ранiше 

викуплених Товариством акцiй;  

прийняття рiшення про розмiщення 

Товариством iнших цiнних паперiв, крiм 

акцiй;  

прийняття рiшення про викуп розмiщених 

Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних 

паперiв;  

затвердження ринкової вартостi майна у 

випадках, передбачених законом;  

обрання та припинення повноважень Голови 

та членiв Правлiння; 

затвердження умов цивiльно-правових, 

трудових договорiв, якi можуть бути 



укладенi з Головою та членами Правлiння, 

встановлення розмiру їх винагороди;  

вiдсторонення Голови Правлiння вiд 

виконання його повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Голови Правлiння; 

обрання та припинення повноважень голови 

i членiв iнших органiв товариства;  

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком 

випадкiв, встановлених чинним 

законодавством;  

обрання аудитора товариства та визначення 

умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг.   

визначення дати складення перелiку осiб, якi 

мають право на отримання дивiдендiв, 

порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного 

Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

вирiшення питань про участь Товариства у 

промислово-фiнансових групах та iнших 

об'єднаннях, про заснування iнших 

юридичних осiб;  

прийняття рiшення про вчинення значних 

правочинiв у випадках, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi Товариства; 

визначення ймовiрностi визнання Товариства 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або 

викупу акцiй;  

прийняття рiшення про обрання оцiнювача 

майна Товариства та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

прийняття рiшення про обрання (замiну) 

реєстратора власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства або депозитарiя цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг;  

надсилання пропозицiй Акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють 

спiльно) значного пакета акцiй;  

вирiшення iнших питань, що належать до 

виключної компетенцiї Наглядової ради 

згiдно з цим Статутом.  



 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

У 2020 роцi вiдбулось 4 засiдання Наглядової ради Товариства на 

яких прймалися рiшення щодо про вiдчуження нерухомого 

майна, скликання рiчних загальних зборiв, змiни голови 

правлiння Товариства, затвердження ринкової вартостi акцiй. 

 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) д/н  

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

д/н 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

д/н 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Протягом звiтного року робота Наглядової Ради Товариства була 

задовiльною та такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та 

напрямкам дiяльностi Товариства i положенням установчих 

документiв. 

 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  



Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

 
 X 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити) д/н 

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) Згiдно умов трудових договорiв 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Голова правлiння Пиж 

Надiя Михайлiвна 

Голова правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства 

вiдповiдно до рiшень правлiння, в т.ч.: вчиняти правочини вiд 

iменi Товариства; керувати роботою правлiння; органiзовувати 

ведення протоколiв засiдань правлiння; вести вiд iменi 

Товариства листування; видавати довiреностi на здiйснення 

певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських 

установах розрахунковi та iншi рахунки Товариства; пiдписувати 

всi правочини, що укладаються Товариством, при наявностi 

рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; видавати та 

пiдписувати накази та розпорядження, що є обов'язковими для 

виконання всiма працiвниками Товариства; представляти 

iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими 

органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями. Голова 

правлiння має право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими 

документами Товариства. 

 

Чи проведені засідання У 2020 роцi проводились засiдання виконавчого органу, 



виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

приймались рiшення щодо уповновадення керiвника на 

пiдписання документiв, призначення членiв комiтету призначень 

аудторiв, завтредження умов конкурсу вiдбору аудторiв. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Протягом звiтного року робота Правлiння була задовiльною та 

такою, що вiдповiдає поставленним цiлям, метi та напрямкам 

дiяльностi Товариства i положенням установчих документiв. 

 

 

Примітки 
д/н  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

На протязi 2020 року в Товариствi функцiонувала система внутрiшнього аудиту (контролю). 

Здiйснювався постiйний монiторинг дотримання вимог чинного законодавства України, зокрема 

нормативноправових актiв державних органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, а також рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння.В 

ходi здiйснення нагляду за поточною дiяльнiстю  встановлювались реальнiсть та достовiрнiсть 

господарських операцiй; повнота вiдображення у бухгалтерських документах господарських 

операцiй, що мали мiсце на момент перевiрки. Проводилась перевiрка результатiв поточної 

фiнансової дiяльностi , та аналiз iнформацiї про дiяльнiсть, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, 

i випадки можливого перевищення повноважень посадовими особами.Також здiйснювалось 

виконання iнших передбачених чинним законодавством України функцiй, пов'язаних з наглядом 

за дiяльнiстю Товариства. 

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть 

чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок 

впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких 

заздалегiдь точно передбачити неможливо.  

Управлiння ризиками має першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим 

елементом його дiяльностi. Дiяльнiсть iз управлiння ризиками є для Страховика систематичною, 

iнтегрованою в стратегiчне та оперативне управлiння на всiх рiвнях, що охоплює всi пiдроздiли i 

спiвробiтникiв пiд час виконання ними своїх функцiй у рамках будь-яких бiзнес-процесiв. 

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до органiзацiї i 

функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" ( iз змiнами) з метою уникнення i 

мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них Товариством  

впроваджена  Стратегiя управлiння ризиками (Протокол Наглядової ради №20/05/14 вiд 20 

травня 2014 року). 

Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх 

негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та 

уникнення.  



Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i 

орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на 

встановлення контролю за ризиками, на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на 

фiнансовi показники Товариства. а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, дотриманням 

встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

При здiйсненнi управлiння ризиками страховик систематизує ризики за такою класифiкацiєю: 

1) андеррайтинговий ризик. 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, 

андеррайтинговий ризик включає: 

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 

та оцiнок їх наслiдкiв. 

2) ринковий ризик, що включає: 

ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання курсiв обмiну валют; 

ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання 

рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з тим самим 

(або близьким) термiном до погашення; 

майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля 

активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан 

активiв; 

3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника 

та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком; 

4) операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; 

5) ризик учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан 

страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого 

учасника групи, до складу якої входить страховик. 

Операцiйний i юридичний контроль має на метi забезпечувати належне функцiонування 

внутрiшньої полiтики та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних i юридичних ризикiв. 

Для покращення роботи з управлiння ризиками та визначення кiлькiсних характеристик ризикiв, 

Компанiя може залучати на договiрнiй основi (аутсорсинг) зовнiшнi органiзацiї, що займаються 

актуарними розрахунками. 

Управлiння iншими ризиками: 

6) ризик судових розглядiв; 

7) ризик країни Україна. 

Україна є країною з перехiдною економiкою i в даний час не має достатньо розвиненою дiлової 

та законодавчої iнфраструктури, включаючи стабiльну банкiвську i судову системи, якi iснують 

в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Сучасна українська економiка 



характеризується, зокрема, такими явищами, як низька конвертованiсть нацiональної валюти за 

кордоном, валютний контроль, низький рiвень лiквiдностi на ринках капiталу i триваюча 

iнфляцiя. В результатi, ведення дiяльностi в Українi пов'язане з ризиками, якi як правило, не 

зустрiчаються в країнах з бiльш розвиненою ринковою економiкою. Стабiльний i успiшний 

розвиток української економiки i бiзнесу Компанiї в певнiй мiрi залежить вiд ефективностi 

економiчних заходiв, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку правової та 

полiтичної систем. 

8) податковий ризик  

Внаслiдок наявностi в податковому законодавствi положень, якi мiстять множинне тлумачення 

норм i вимог, а також внаслiдок практики, яка склалася в загалом нестабiльному економiчному 

середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв господарської 

дiяльностi,  Компанiя, можливо, буде змушена визнати додатковi податковi зобов'язання, 

штрафи та пеню у разi, якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване 

на оцiнцi керiвництва  Компанiї. Така невизначенiсть може стосуватись оцiнки фiнансових 

iнструментiв, резервiв збиткiв вiд знецiнення, а також вiдповiднiсть цiноутворення ринковим 

умовам тощо. На думку керiвництва,  Компанiя сплатила усi податковi зобов'язання, тому ця 

фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв на покриття податкових збиткiв. 

9) ризик впливу сполоху коронавiрусу COVID-19 

З 31 грудня 2019 року розпочалося глобальне розповсюдження COVID-19, яке суттєво сильно 

вплинуло на економiчне становище  України. Значна кiлькiсть компанiй в країнi вимушенi 

припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на невизначений на дату пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вiрусу, включаючи 

обмеження руху транспорту, карантин, соцiальнi дистанцiї, призупинення дiяльностi об'єктiв 

iнфраструктури, тощо уповiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй, у тому числi i ПрАТ "СК 

"ВАН КЛIК".  

Фiнансова система в країнi на дату пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi працює вiдносно 

стабiльно, але має суттєвi валютнi ризики. ПрАТ "СК "ВАН КЛIК" визначила, що цi подiї є 

некоригуючими по вiдношенню до фiнансової звiтностi за 2020 рiк. Вiдповiдно, фiнансовий стан 

на 31.12.2020 та результати дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2020 року, не було 

скориговано на вплив подiй, пов'язаних з COVID-19. 

Стрес-тестування рiчної звiтностi проводилось iз залученням спецiалiстiв. Базуючись на даних 

рiчної звiтностi, була проведена оцiнка. Жоден зi стрес-тестiв не показав вплив на величину 

нетто-активiв  бiльше нiж 10%. Абсолютна величина нетто-активiв перевищує суттєво 

нормативний запас платоспроможностi. Це означає не чутливiсть компанiї до розглянутих 

сценарiїв в планi перевищення нормативного запасу платоспроможностi.  

Зважаючи на позитивнi для Компанiї результати стрес-тестування рiчної звiтностi за 2020 рiк, 

вона має достатню свободу у виборi iнструментiв для iнвестування без ризику отримати не 

виконання норм платоспроможностi. 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 Загальн Наглядов Виконав Не належить 



і збори 

акціоне

рів 

а рада чий 

орган 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так ні ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
ні так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) Положення про службу внiтрiшнього аудиту (контролю) 

 



Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні так ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 



Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) д/н 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) Не проводила 

 

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

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Пiталово Лiмiтед НЕ198094 24,98 

2 Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами 

"Опiка-капiтал" 

33804530 15,7468 

3 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФРОНТЛАЙН" 

38901688 56,1604 



 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

250 000 39 367 акцiї неголосуючi, заблокованi у 

зв'язку з анулюванням лiцензiї 

Депозитарної установи ТОВ 

<Брокерський дiм "Партнерство" 

17.03.2009 

Опис д/н 

250 000 7 231 акцiї неголосуючi, заблокованi у 

зв'язку з анулюванням лiцензiї 

Депозитарної установи ТОВ <ФК 

<Iнiцiатива> 

 

07.08.2014 

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Вiдповiдно до  Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами за принципом 

пропорцiйностi представництва у її складi представникiв акцiонерiв вiдповiдно до кiлькостi 

належних акцiонерам голосуючих акцiй. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється 

Загальними Зборами Товариства. Наглядова рада може складатися з 1 (однiєї) особи. До складу 

Наглядової ради входять Голова наглядової ради та члени наглядової ради. Голова Наглядової 

ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькiсного складу Наглядової ради. Рiшення 

щодо обрання членiв наглядової ради приймається загальними зборами простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову 

наглядової ради. 

Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради належить до 

виключної компетенцiї загальних збрiв акцiонерiв. Рiшення про припинення повноважень членiв 

наглядової ради приймається Загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю голосiв. 

Вiдповiдно Статуту, Голова та члени правлiння обираються наглядовою радою. Правлiння 

складається Голови правлiння та членiв правлiння. Припинення повноважень голови та членiв 

правлiння є виключною компетенцiєю наглядової ради. 

Вiдповiдно до Статуту, Ревiзор обирається загальними зборами акцiонерiв простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй. Вiдповiдно до Статуту, повноваження ревiзора 

припиняються за рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв. У разi звiльнення виплата проподиться згiдно штатного розпису та 

вимог законодавства про працю 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Члени наглядової ради мають право: 

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй. Знайомитися iз документами Товариства, отримувати їх копiї, а також 

копiї документiв дочiрнiх пiдприємств Товариства; 

2)вимагати скликання засiдання наглядової ради Товариства; 



3)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення наглядової ради Товариства; 

4)отримувати справедливу винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена 

наглядової ради; 

5)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради Товариства. 

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на 

них, вiдкриває Загальнi Збори, органiзовує обрання секретаря Загальних Зборiв, здiйснює iншi 

повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову Раду. 

Члени правлiння мають право: 

1)отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Товариство, необхiдну для 

виконання своїх функцiй; 

2)в межах визначених повноважень самостiйно та у складi правлiння вирiшувати питання 

поточної дiяльностi Товариства; 

3)вносити пропозицiї, брати участь в обговореннi та голосувати з питань порядку денного на 

засiданнi правлiння Товариства; 

4)iнiцiювати скликання засiдання правлiння Товариства;  

5)надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення правлiння Товариства; 

6)вимагати скликання позачергового засiдання наглядової ради Товариства; 

7)отримувати справедливу винагороду за виконання функцiй члена правлiння, розмiр якої 

встановлюється наглядовою радою Товариства. 

Голова правлiння без довiреностi дiє вiд iменi Товариства вiдповiдно до рiшень правлiння, в т.ч.: 

вчиняти правочини вiд iменi Товариства; керувати роботою правлiння; органiзовувати ведення 

протоколiв засiдань правлiння; вести вiд iменi Товариства листування; видавати довiреностi на 

здiйснення певних дiй вiд iменi Товариства; вiдкривати у банкiвських установах розрахунковi та 

iншi рахунки Товариства; пiдписувати всi правочини, що укладаються Товариством, при 

наявностi рiшення про їх укладання вiдповiдного органу; видавати та пiдписувати накази та 

розпорядження, що є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства; 

представляти iнтереси Товариства у вiдносинах з державними й iншими органами, 

пiдприємствами, установами та органiзацiями. Голова правлiння має право першого пiдпису пiд 

фiнансовими та iншими документами Товариства. 

Ревiзор має право витребувати у Товариства документи стосовно фiнансово-господарської 

дiяльностi Товариства; 

1)вимагати скликання засiдань наглядової ради та позачергових загальних зборiв; 

2)вносити пропозицiї до порядку денного загальних зборiв; 

3)вимагати вiд працiвникiв Товариства пояснень з питань, що вiднесенi до компетенцiї ревiзора; 

4)здiйснювати iншi дiї, передбаченi Положення про ревiзiйну комiсiю та чинним 

законодавством 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
При перевiрцi проекту Регулярної iнформацiї емiтента ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК" отриманого до дати цього Звiту аудитора, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 

статтi 40-1 Закону вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами), аудитором встановлено, що в 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" наявний власний кодекс корпоративного 

управлiння, який затверджений Наглядовою Радою ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК" (Протокол № 27-12/2019 вiд 27.12.2019 року). Вiдповiдну iнформацiю про практику 

корпоративного управлiння Товариство розкриває у складi Рiчної регулярної iнформацiї, а саме: 

iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень, персональний склад виконавчого органу (правлiння). 

На нашу думку, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю 



i управлiння ризиками;  перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного 

пакета акцiй; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на 

загальних зборах; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та їх повноваження, 

вiдображена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 частини 3 статтi 40-1 

Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  вiд 23.02.2006 року № 3480-IV. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звiт про корпоративне управлiння за 2020 рiк 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" 

(далi - Товариство, емiтент) 

код за ЄДРПОУ 13934129, мiсцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Пушкiна, 47 

 

1. Мета провадження дiяльностi Товариства 

1.1. Вiдповiдно до статуту метою дiяльностi Товариства є поєднання економiчних iнтересiв та 

фiнансових ресурсiв засновникiв (акцiонерiв) для ведення господарської дiяльностi та 

отримання прибутку. 

 

2. Дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного управлiння, вiдхилення 

та причин такого вiдхилення протягом року. 

2.1. Товариство в своїй дiяльностi керується власним кодексом корпоративного управлiння, 

який розмiщено на офiцiйному Веб-сайтi Товариства за посиланням: http://www.oneclick.ua/. 

2.2. Вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння у 2020 не зафiксовано. 

 

3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi (в тому числi осiб, що здiйснюють контроль за 

Товариством), їх вiдповiднiсть встановленим законодавством вимогам та змiну їх складу за рiк. 

3.1. Код за ЄДРПОУ: вiдсутнiй; найменування: ПIТАЛОВО ЛIМIТЕД, мiсцезнаходження: 

Ансополi, Ко, буд. 11, м. Нiкосiя, Республiка Кiпр, частка акцiй Товариства у власностi - 24,98 

%; 

3.2. Код за ЄДРПОУ: 33804530; найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Компанiя з управлiння активами "ОПIКА-КАПIТАЛ", мiсцезнаходження: 03056, м. Київ, вул. 

Борщагiвська, буд. 145 частка акцiй Товариства у власностi -. 15,7468%; 

3.3. Код ЄДРПОУ: 38901688: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 38Б, офiс 11, 

Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд "ФРОНТЛАЙН", частка акцiй Товариства у власностi - 56,16 %. Публiчне 

акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний 

фонд "ФРОНТЛАЙН" набуло iстотної участi у Товариствi 09.06.2020 р. Розпорядження про 

надання згоди на набуття iстотної участi Нацкомфiнпослуг № 615 вiд 02.04.2020 р.  

3.4. Власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. 

 

4. Iнформацiя про склад наглядової ради Товариства та його змiна за рiк, у тому числi 

утворенi нею комiтети.  

4.1. Члени наглядової ради: Явтушенко Юрiй Олексiйович. 

4.2. У 2020 роцi припинено повноваження члена наглядової ради Товариства Фiдзiни Тараса 

Валерiйовича. 

4.3. Рiшення про створення комiтетiв протягом звiтного року не приймалось. 

 

5. Iнформацiя про склад виконавчого органу Товариства та його змiну за рiк. 

5.1. Виконавчим органом Товариства є Правлiння. Голова правлiння: Пиж Надiя Михайлiвна. 

5.2. Наглядовою радою Товариства 05.06.2020 року припинено повноваження Павлючено 



Тетяни Валерiївни в якостi Голови правлiння Товариства та призначено на посаду Голови 

правлiння Товариства Пиж Надiю Михайлiвну. 

6. Iнформацiя про факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу 

Товариства внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або клiєнтам 

Товариства. 

6.1. Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу Товариства 

внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди Товариству або Клiєнтам Товариства, 

вiдсутнi. 

 

7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до 

Товариства, в тому числi до членiв його наглядової ради та виконавчого органу. 

7.1. Протягом звiтного року до Товариства, членiв його наглядової ради та виконавчого 

органу заходи впливу не застосовувались.  

 

8. Iнформацiя про розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу 

Товариства. 

8.1. Загальний розмiр винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу, що 

сплачений Товариством становить 110 998,70 гривень. 

 

9. Iнформацiя про значнi фактори ризику, що впливали на дiяльнiсть страховика протягом 

року. 

9.1. нестабiльнiсть економiчної (фiнансової, податкової, зовнiшньоекономiчної i iн.) 

полiтики; 

9.2. непередбачена змiна кон'юнктури внутрiшнього i зовнiшнього ринку; 

9.3. непередбаченi дiї конкурентiв. 

10. Iнформацiя про наявнiсть у Товариства системи управлiння ризиками та її ключовi 

характеристики. 

10.1. Спецiального документу, яким би описувалися характеристики систем управлiння 

ризиками в Товариствi не затверджено. Проте при здiйсненнi управлiння ризиками 

використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як: 

10.1.1. бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний 

запис); 

10.1.2. бухгалтерський управлiнський облiк (розподiл обов'язкiв, нормування витрат); 

10.1.3. аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних 

розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, 

iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i простежування). 

10.2. Всi перерахованi вище методи становлять єдину систему i використовуються в цiлях 

управлiння пiдприємством. 

10.3. Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання 

на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства. 

10.4. Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, 

включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та 

пiддаються наступним фiнансовим ризикам: ринковий ризик: змiни на ринку можуть iстотно 

вплинути на активи/зобов'язання. 

10.5. Ринковий ризик складається з: ризику процентної ставки i цiнового ризику; ризик втрати 

лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) 

обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої 

активи за бiльш низькою цiною, нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань. 

10.6. Кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових 

зобов'язань контрагентами (дебiторами). 

10.7. Ринковий ризик. Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, 



що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Пiдприємство пiддається валютному 

ризику, тому що у звiтному роцi здiйснювало валютнi операцiї i має валютнi залишки та 

заборгованостi. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде 

змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, 

характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти 

ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддається ризику 

коливання процентних ставок, оскiльки не має кредитiв. 

10.8. Ризик втрати лiквiдностi. Товариство перiодично проводить монiторинг показникiв 

лiквiдностi та вживає заходiв, для запобiгання зниження встановлених показникiв лiквiдностi. 

Товариство має доступ до фiнансування у достатньому обсязi. Пiдприємство здiйснює контроль 

лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Пiдприємство аналiзує термiни платежiв, 

якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також 

прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

10.9.  Кредитний ризик. Пiдприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як 

ризик того, що контрагент - дебiтор не буде здатний в повному обсязi i в певний час погасити 

свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управлiння кредитним ризиком 

здiйснюється, в основному, за допомогою аналiзу здатностi контрагента сплатити 

заборгованiсть. Пiдприємство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними 

сторонами. Кредитний ризик стосується дебiторської заборгованостi. Дебiторська 

заборгованiсть регулярно перевiряється на iснування ознак знецiнення, створюються резерви пiд 

знецiнення за необхiдностi. 

11. Iнформацiя про результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 

(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. 

11.1. У Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту, яка функцiонує на базi Положення 

про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Ван клiк", затвердженого Протоколом Наглядової ради № 28/08/2014 вiд 29.08.2014 

року. За результатами дiяльностi Товариства було проведено щорiчний аудит дiяльностi 

Товариства, за результатами якого складено аудиторський звiт з наданими рекомендацiями. 

11.2. Положення примiток до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) 

бухгатерської звiтностi наведено на офiцiйному Веб-сайтi Товариства за посиланням: 

www.oneclick.ua.  

12. Iнформацiя про факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi Товариства розмiр. 

12.1. Вiдчуження активiв протягом 2020 року в обсязi, що перевищує встановлений в статутi, 

не було. 

13. Iнформацiя про результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в 

обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства розмiр. 

13.1. Купiвлi-продажу активiв протягом 2020 року в обсязi, що перевищує встановлений у 

Статутi, не було. 

14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї 

промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року. Така iнформацiя 

не є комерцiйною таємницею. 

14.1. 11.09. 2020 року рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi ринкiв 

небанкiвських фiнансових послуг НБУ рiшення №21/1303-пк,  ПрАТ "СК ВАН КЛIК" ввiйшла 

в небанкiвську фiнансову групу "САЛАМАНДРА" у такому складi: 

Назва учасника Операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв Операцiї по договорам 

факторингу Операцiї з купiвлi-продажу нерухомостi/ТМЦ Операцiї з оренди нерухомостi

 Операцiї по страховим агентським послугах/послуги асiстансу 

ПрАТ "Саламандра" (21870998) 102806 - 2653 23 - 

ТОВ "Маркс. Капiтiл (37686922) - 12931 - - - 



ТОВ "Асiстанс Сервiс (30850322) - 2900 4502 - 96 

ТОВ "Парасоль" (40023751) - - - - 866 

ТОВ "Фiнанс Лайн" (38021781) - - - - - 

ПАТ ЗНВ КIФ "Фронтлайн" (38901688) - - - - - 

 

15. Iнформацiя про використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку.  

15.1. У 2020 роцi органи, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, 

рекомендацiй щодо аудиторського висновку не надавали. 

16. Iнформацiя про зовнiшнього аудитора наглядової ради страховика, призначеного 

протягом року. 

16.1. У лютому 2019 року Товариство провело тендер щодо вибору аудитора для 

пiдтвердження звiтностi за 2018 рiк. 

За результатами тендеру прийнято рiшення обрати в якостi аудитора 

Аудиторсько-консалтингову фiрму "Грантьє" у виглядi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю, код за ЄДРПОУ 21026423. 

У лютому 2020 року вiдповiдно до ч. 1, ст. 30 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та 

аудиторську дiяльностi" прийнято рiшення про продовження завдання з аудиту фiнансової 

звiтностi Аудиторсько-консалтинговою фiрмою "Грантьє"; 

У квiтнi 2020 року Аудиторсько-консалтингову фiрму "Грантьє" у виглядi товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю здiйснила аудит фiнансової звiтностi Товариства за 2019 рiк. 

17. Iнформацiя про дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, зокрема: 

17.1. загальний стаж аудиторської дiяльностi - 24 роки; 

17.2. кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги Товариству - 7 рокiв; 

17.3. перелiк iнших аудиторських послуг, що надавались Товариству протягом року - iншi 

послуги не надавалися; 

17.4. випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора - такi випадки вiдсутнi; 

17.5. ротацiю аудиторiв у Товариствi протягом останнiх п'яти рокiв - у 2014 роцi обрано 

зовнiшнього аудитора на Аудиторсько-консалтингова фiрма "Грантьє" у виглядi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю. Товариством 22.12.2020 р. прийнято рiшення про проведення 

конкурсу на вiдбiр суб'єкта аудиторської дiяльностi фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк. 

Переможцем конкурсу 21.01.2021 р. обрано ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко".  

17.6. стягнення, застосування до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг 

- iнформацiя про стягнення та факти подання недостовiрної звiтностi вiдсутнi; 

18. Iнформацiя про захист Товариством прав споживачiв фiнансових послуг, зокрема:  

18.1. наявнiсть механiзму розгляду скарг - розгляд скарг в Товариства вiдбувається у 

вiдповiдностi до чинного законодавства України; 

18.2. прiзвище, iм'я та по-батьковi працiвника Товариства, уповноваженого розглядати скарги - 

Пиж Надiя Михайлiвна; 

18.3. стан розгляду Товариством протягом року скарг стосовно надання фiнансових послуг 

(характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг) - за звiтний рiк 

фiнансовою установою отримано 8 скарг, характер скарг - зволiкання у виплатi страхового 

вiдшкодування, незадоволенiсть розмiром страхових виплат. Задоволено скарг - 8; 

18.4. наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг Товариством та 

результати їх розгляду - вiдповiдно до ст.993 Цивiльного кодексу України та ст.27 Закону 

України "Про страхування" Товариство здiйснює своє право регресної вимоги шляхом подачi 

судових позовiв до винних осiб. Крiм того вiдповiдно до ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про страхування" 

Товариство виступає в якостi вiдповiдача за зверненнями страхувальникiв на виплату страхових 



вiдшкодувань. Протягом звiтного року емiтент взяв участь в 15 судових справах (з яких по 6 

справах Товариство виступило Позивачем, по 9 справах - Вiдповiдачем). Переважну кiлькiсть 

справ вирiшено на користь Товариства. Детальну iнформацiю може бути надано на запит або за 

даними публiчного реєстру судових рiшень. 

19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у Товариствi, подання якої передбачено 

законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або прийнятими згiдно з 

такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг. 

19.1. Товариством подається вся необхiдна iнформацiя про корпоративне управлiння у 

фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання ринку страхових 

послуг та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. 

 

Керiвник     ________________________  Н.М. Пиж 

 

Головний бухгалтер  ________________________  Н.О. Мизюра  

 

 

 



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

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Полiмерика Лiмiтед НЕ201319 д/н, Кiпр, Нiкосiя, 

Темпон 6ББ 2114 

62 450 24,98 62 450 0 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Компанiя з 

управлiння активами 

"Опiка-Капiтал" 

33804530 03056, Київська обл., 

Київ, Борщагiвська, 

145 

39 367 15,7468 39 367 0 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФРОНТЛАЙН" 

38901688 01033, Київська обл., 

Київ, Саксаганського, 

38б 

140 401 56,1604 140 401 0 

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

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 242 218 96,8872 242 218 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 09.06.2020 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД 

"ФРОНТЛАЙН" 

38901688 0 56,16 

Зміст інформації: 

09.06.2020 року, на адресу Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Ван Клiк" (код ЄДРПОУ 13934129, мiсцезнаходження: Україна, м. Полтава, вул. 

Пушкiна, 47, в подальшому - Емiтент) надiйшло повiдомлення вiд Публiчного акцiонерного товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний 

iнвестицiйний фонд "ФРОНТЛАЙН" (код ЄДРПОУ 38901688, мiсцезнаходження: 01033, м. Київ, вулиця Саксаганського, буд. 38Б, офiс 11, в подальшому - Компанiя) про 

те, що 09.06.2020 р. Компанiєю було набуто право власностi на контрольний пакет акцiй у розмiрi 140401 простих iменних акцiй Емiтента номiнальною вартiстю 100 грн. 

(сто гривень 00 копiйок) кожна, що загалом складають 56,16 %(з округленням до сотих) статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя 

"Ван Клiк". 

До набуття Компанiєю домiнуючого контрольного пакету акцiй Емiтента, Компанiя та її афiлiйованi особи не були власниками акцiй Емiтента.  

Найвища цiна акцiї, за якою Компанiя та її афiлiйованi особи або третi особи, що дiють з нею спiльно, придбавали акцiї Емiтента протягом 12 мiсяцiв, що передують датi 

набуття Компанiєю домiнуючого контрольного пакета акцiй Емiтента, включно з датою набуття, складає 8,00 грн. (вiсiм гривень 00 копiйок) за 1 (одну) акцiю.  

Особою, вiдповiдальною за реалiзацiю норм, передбачених Законом України "Про акцiонернi товариства" є Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований 



венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд "ФРОНТЛАЙН". Дата набуття контрольного пакета акцiй Емiтента - 09.06.2020 року. 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi iменнi 250 000 25 000 000,00 Права Акцiонерiв. Акцiонери Товариства мають право: 

- приймати участь в управлiннi Товариством, у 

порядку, визначеному Статутом; 

- вимагати розгляду питань на Загальних зборах 

акцiонерiв; 

- одержувати iнформацiю про дiяльнiсть 

Товариства. Ознайомитися з рiчними Балансами, 

Звiтами про результати дiяльностi та протоколами 

зборiв; 

- брати участь у розподiлi прибутку i 

одержувати його частку (дивiденди) пропорцiйно 

кiлькостi акцiй, яка їм належить, якщо вони є 

Акцiонерами Товариства на початок строку виплати 

дивiдендiв; 

- вийти у встановленому порядку з складу 

Акцiонерiв Товариства; 

- переважне право на придбання додатково 

випущених акцiй Товариства; 

- мають iншi права, передбаченi цим Статутом 

та дiючим законодавством. 

Обов'язки та вiдповiдальнiсть Акцiонерiв. Акцiонери 

Товариства зобов'язанi: 

- сплатити вартiсть акцiй у розмiрi, термiни та у 

порядку, передбаченими Статутом, рiшеннями 

Загальних зборiв акцiонерiв та укладеними 

договорами; 

- своєчасно сповiщати про змiну їх 

мiсцезнаходження (мiсця проживання); 

- дотримуватися установчих документiв 

Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв 

акцiонерiв та iнших органiв управлiння Товариства; 

- не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

- нести iншi обов'язки, вiдповiдно до установчих 

документiв та дiючого законодавства України. 

Публiчна пропозицiя або допуск до 

торгiв на фондовiй бiржi вiдсутнi. 

Примітки: 



Примiтки: До складу капiталу Компанiї входять грошовi кошти та їх еквiваленти, а також капiтал акцiонерiв компанiї, розкритий у звiтi про фiнансовий стан. Товариством 

традицiйно здiйснювалась ставка виключно на власнi кошти, яка виявилась цiлком виправданою в довгостроковiй перспективi, з урахуванням деяких хвиль економiчних 

криз та девальвацiй нацiональної валюти. На даному етапi, значну вагу компанiя придiляє збiльшенню вкладень в найбiльш надiйнi та прибутковi активи (вклади в банках 

рейтингу не нижче "А", борговi зобов'язання держави, тощо). 

Управлiнський персонал здiйснює огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного перiоду. При цьому проводиться аналiз вартостi капiталу, його структура та можливi 

ризики. На основi отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового капiталу або фiнансування, а також погашення iснуючих 

зобов'язань. Товариство може здiйснювати регулювання капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлiння капiталом може коригуватись з урахуванням змiн в 

операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. 

 Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

 - зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати iншим 

зацiкавленим сторонам; 

 - забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику; 

 - дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 

 Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi капiталу, вiдображеного в балансi. 

 Склад власного капiталу на дату фiнансової звiтностi 63236 тис. грн.: 

- Зареєстрований капiтал (оплачений капiтал) 25000 тис. грн. 

- Капiтал у дооцiнках 686 тис. грн. 

- Резервний капiтал 17840 тис. грн.  

- Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 19710 тис. грн. 

Структура капiталу на 31.12.2020 року: 

- 63,1% - власний капiтал; 

- 36,9% - зобов'язання та забезпечення. 

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi, або автономностi) дорiвнює 0,63 ( норматив 0,25-0,5); 

Структури капiталу - 0,58 i дещо перевищує нормативне значення (0,5-1,0). 

Норматив достатностi капiталу протягом 2020 року має позитивне значення.  

Оцiнка прийнятних активiв здiйснена у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ. 

 





XI. 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 

15.10.2010 899/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000093090 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 250 000 25 000 000 100 

Опис Додаткова емiсiя не здiйснювалась. 

 



10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 

 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

15.10.2010 899/1/10 UA4000093090 250 000 25 000 000 203 402 0 46 598 

Опис: 

Обмеження в результатi анулювання лiцензiй депозитарних установ. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 33 000 5 834 0 0 33 000 5 834 

  будівлі та споруди 22 168 0 0 0 22 168 0 

  машини та обладнання 130 300 0 0 130 300 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 4 950 4 950 0 0 4 950 4 950 

  інші 797 584 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 33 000 5 834 0 0 33 000 5 834 

Опис 

Строки та умови користування основними засобами - без обмежень. 

Ступiнь їх зносу - низький. Ступiнь їх використання - активне 

використання у господарськiй дiяльностi. Суттєвi змiни у вартостi 

основних засобiв не мали мiсця. Iнформацiя про всi обмеження на 

використання майна емiтента - обмеження вiдсутнi.  

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

63 236 65 886 

Статутний капітал (тис.грн) 25 000 25 000 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

0 0 

Опис Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та 

звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi 

чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв 

фiнансової звiтностi).  

 

Висновок Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам законодавства.  

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

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 (всього) 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 782 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 36 200 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 36 982 X X 

Опис Простроченої  кредиторської  заборгованостi Товариство не 

має. Поворотної фiнансової допомоги не отримувало. 

Потенцiйнi податковi зобов'язання, зобов'язання з капiтальних 

вкладень, безвiдкличнi зобов'язання з оренди, безвiдкличнi 

позабалансовi зобов'язання (гарантiї, поруки за третiх осiб, 

iншi безвiдкличнi позабалансовi зобов'язання тощо) вiдсутнi 

 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"Лисенко" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35796588 

Місцезнаходження 36007, Україна, Полтавська обл., 

Полтава, Кучеренка, 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4169 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.06.2008 

Міжміський код та телефон 0505582871 

Факс 0505582871 

Вид діяльності Аудиторськi послуги емiтенту 

Опис ТОВ "Аудиторська фiрма "Лисенко" 

передовi технологiї аудиторських 

послуг: 

Обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi акцiонерних товариств, 

фiнансових установ ( крiм банкiв ) та 

пiдприємств всiх форм власностi; 

Аудит фiнансово-господарської 

дiяльностi з iнiцiативи Замовника, в 



тому числi перед перевiрками ДФС; 

Аудит при лiквiдацiї пiдприємств; 

аудиторський супровiд ведення 

податкового, бухгалтерського облiку та 

правильностi розрахункiв з бюджетом; 

Складання бухгалтерської та 

податкової звiтностi ( аутсорсiнг); 

Трансформацiя фiнансової звiтностi у 

фiнансову звiтнiсть по МСФЗ; 

Оптимiзацiя оподаткування; 

iнформацiйно-консультацiйне 

обслуговування; 

Аудиторська експертиза та оскарження 

рiшень контролюючих органiв про 

стягнення штрафних фiнансових 

санкцiй ; 

Аналiз фiнансового стану, дослiдження 

причин збитковостi, розробка 

рекомендацiй; 

Складання бiзнес-планiв та аналiз 

iнвестицiйних проектiв; 

Розробка рекомендацiй та 

аудиторський супровiд впровадження 

управлiнського облiку; 

Послуги з органiзацiйного та 

методичного забезпечення аудиту для 

аудиторських фiрм та аудиторiв ( 

заходи з контролю якостi аудиторських 

послуг, монiторинг, консультування ). 

Аудитор несе повну вiдповiдальнiсть за 

якiсть виконаної роботи та за 

дотримання конфiденцiйностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Банк 

"Клiринговий дiм" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21665382 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київська обл., Київ, 

Борисоглiбська, 5а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ263457 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних пепрiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон 0445931020 

Факс 0445931020 

Вид діяльності Депозитанi послуги емiтенту 

Опис Публiчне акцiонерне товариство <Банк 

<КЛIРИНГОВИЙ ДIМ> здiйснює 

професiйну дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на ринку цiнних паперiв 

України на пiдставi лiцензiї, виданої 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв 

та фондового ринку України. 

 



 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ван Клiк" 
за ЄДРПОУ 13934129 

Територія Полтавська область, Полтава за КОАТУУ 5310100000 

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: 34 

Адреса, телефон: 36000 мiсто Полтава, Пушкiна 47, 0443777206 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v 

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2020 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 1 001 1 001 

    первісна вартість 1001 7 649 7 649 

    накопичена амортизація 1002 ( 6 648 ) ( 6 648 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 457 0 

Основні засоби 1010 33 000 5 834 

    первісна вартість 1011 40 149 10 906 

    знос 1012 ( 7 149 ) ( 5 072 ) 

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 34 291 60 629 

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 8 031 11 770 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 76 780 79 234 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 39 51 

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 16 940 5 289 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 1 356 5 623 

    з бюджетом 1135 5 2 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 150 2 303 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 17 147 3 369 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2 752 4 299 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 2 752 4 299 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3 864 48 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 3 864 48 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 42 253 20 984 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 119 033 100 218 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 25 000 25 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 18 616 686 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 4 529 17 840 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 17 741 19 710 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 65 886 63 236 



    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 1 204 1 216 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 284 309 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 16 011 15 390 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 4 600 2 094 

    резерв незароблених премій 1533 11 410 13 296 

    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 17 215 16 606 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 8 411 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 1 182 836 

    розрахунками з бюджетом 1620 424 782 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 419 769 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 6 11 

    одержаними авансами 1635 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 13 340 18 649 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 12 569 98 

Усього за розділом IІІ 1695 35 932 20 376 

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 119 033 100 218 

 

Керівник    Пиж Надiя Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер   Мизюра Наталiя Олексiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ван Клiк" 
за ЄДРПОУ 13934129 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2020 рік 

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 39 416 41 511 

Премії підписані, валова сума 2011 53 941 51 669 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 8 821 ) ( 12 722 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 888 -1 107 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -3 816 1 457 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 13 869 ) ( 21 656 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 25 547 19 855 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 2 507 3 151 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 2 507 3 151 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 13 167 4 941 

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 ( 14 615 ) ( 18 106 ) 

Витрати на збут 2150 ( 11 268 ) ( 8 950 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 14 403 ) ( 1 560 ) 

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 935 0 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 669 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 5 553 703 



Інші доходи 2240 111 705 121 441 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 893 ) ( 616 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 115 683 ) ( 119 493 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 1 617 1 366 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 513 -1 323 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 104 43 

    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 104 43 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 174 572 

Витрати на оплату праці 2505 833 2 138 

Відрахування на соціальні заходи 2510 249 916 

Амортизація 2515 340 753 

Інші операційні витрати 2520 40 499 45 893 

Разом 2550 42 095 50 272 

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    Пиж Надiя Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер   Мизюра Наталiя Олексiївна 



КОДИ 

Дата 01.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Ван Клiк" 
за ЄДРПОУ 13934129 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2020 рік 

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 8 119 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 5 374 7 907 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 1 493 1 791 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 59 349 48 304 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 1 034 0 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 48 434 ) ( 31 864 ) 

Праці 3105 ( 611 ) ( 1 515 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 240 ) ( 778 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 1 319 ) ( 2 009 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 162 ) ( 1 578 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 156 ) ( 431 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 800 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 17 372 ) ( 36 185 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 3 011 ) ( 8 780 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 529 -23 010 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 56 080 98 213 



    необоротних активів 3205 7 559 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 408 396 

    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 ( 49 622 ) ( 73 308 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 9 618 ) 

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 17 425 15 683 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 1 348 5 875 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 8 090 ) ( 7 405 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 610 ) ( 616 ) 

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 -7 352 -2 146 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 1 544 -9 473 

Залишок коштів на початок року 3405 2 752 11 606 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 3 619 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 299 2 752 

 

Керівник    Пиж Надiя Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер   Мизюра Наталiя Олексiївна 



КОДИ 

Дата 31.01.2021 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя 

"Ван Клiк" 
за ЄДРПОУ 13934129 

 

Звіт про власний капітал 
За 2020 рік 

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 25 000 18 616 0 4 529 17 741 0 0 65 886 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 -492 0 0 -492 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 25 000 18 616 0 4 529 17 249 0 0 65 394 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 104 0 0 104 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -17 930 0 13 311 2 357 0 0 -2 262 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 -17 930 0 0 2 357 0 0 -15 573 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 13 311 0 0 0 13 311 

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 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

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 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -17 930 0 13 311 2 461 0 0 -2 158 

Залишок на кінець року  4300 25 000 686 0 17 840 19 710 0 0 63 236 

 

Керівник    Пиж Надiя Михайлiвна 

 

Головний бухгалтер   Мизюра Наталiя Олексiївна 





XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

компанiя "Лисенко" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35796588 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

36007, м. Полтава, вул. Кучеренка,4, 

кв.49 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4169 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0616, дата: 28.07.2016 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності)  

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 2/2021/СК, дата: 25.01.2021 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 25.01.2021, дата 

закінчення: 23.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 23.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

125 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ТОВ "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ЛИСЕНКО" 

 

Номер реєстрацiї у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4169  

 

ЄДРПОУ 35796588, п/р UA673808050000000002600090729 UAH 

 

в АТ "Райффайзен Банк Аваль", м.Київ, МФО 380805 

 

36014, м.Полтава, вул. Європейська, 2, офiс 411, тел. +38050 558 28 71 

 

 

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 



 

 

Адресат 

 

- Акцiонери та керiвництво Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" (Скорочено - ПрАТ "СК "ВАН КЛIК"); 

 

- Нацiональний банк України;  

 

- Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку; 

 

- Державна фiскальна служба України. 

 

 

 

I. ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Думка  

 

        Ми провели аудит повного пакету iндивiдуальної фiнансової звiтностi загального 

призначення (надалi - фiнансова звiтнiсть в усiх вiдмiнках) Приватного акцiонерного 

товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК"  (Скорочено - ПрАТ "СК "ВАН КЛIК") 

(ЄДРПОУ 13934129, мiсцезнаходження: вул. Пушкiна, 47, м. Полтава, 36000, надалi - 

Товариство та/або Компанiя в усiх вiдмiнках), що складається з: 

 

- Балансу (Звiту про фiнансовий стан) на 31.12.2020 року (Форма №1);  

 

- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд) за  2020 рiк (Форма №2); 

 

- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2020 рiк (Форма №3); 

 

- Звiту про власний капiтал за  2020 рiк (Форма №4);  

 

- Примiток до рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" за 2020 рiк, складеної вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi,  включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик та 

iншої пояснювальної iнформацiї. 

 

 

 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах  фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВАН КЛIК",  на 31 грудня 2020 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, 

що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-XIV ( iз змiнами) щодо її складання. 

 

 

 

Основа для  думки 

 



Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу 

вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за 

аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 

 

 

Ключовi питання аудиту 

 

Ключовi питання аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд 

час нашого аудиту  фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися в 

контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та при формуваннi думки щодо неї, при 

цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описанi нижче 

питання є ключовими питаннями аудиту, якi слiд вiдобразити в нашому звiтi. 

 

 

 

Облiковi оцiнки, в тому числi за справедливою вартiстю  

 

До ризикiв суттєвого викривлення було вiднесено застосування управлiнським персоналом 

облiкових оцiнок активiв, в тому числi за справедливою вартiстю. Аудитор вважає, що 

питання облiкових оцiнок, в тому числi при визначеннi справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв, i застосування управлiнським персоналом при цьому оцiночних суджень та 

припущень, якi впливають на величину активiв, вiдображених у звiтностi, для Товариства, що 

здiйснює страхування iнше, нiж страхування життя, враховуючi також вимоги регулятора 

страхового ринку (НБУ) щодо дотримання обов'язкових критерiїв i  нормативiв та 

лiцензiйних умов, є одним iз значущих для аудиту.  

 

Згiдно п.7 роздiлу I  "Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика", затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07.06.2018  № 850, зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 06 липня 2018 р. за № 782/32234 (iз змiнами): 

 

"Нормативний обсяг активiв - мiнiмальний обсяг прийнятних активiв, необхiдний страховику 

з метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу 

ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв, який визначається окремо для кожного 

такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням". 

 

Тому для виконання цих нормативiв, страховику потрiбно прийняти облiкову полiтику i 

здiйснити облiковi оцiнки iз використанням професiйного судження щодо методiв оцiнки 

активiв та їх вартостi, за якою вони вiдображуються у фiнансовiй звiтностi. 

 

Фiнансовi активи складають практично 100% активiв Товариства. Вiдповiдно, це питання 

вимагало вiд нас значної уваги пiд час виконання аудиту. 

 

Це питання вирiшувалося наступним чином: 



 

Аудитором були проведенi процедури оцiнювання того, чи є облiковi оцiнки, застосованi 

управлiнським персоналом, обгрунтованими чи викривленими, у вiдповiдностi до вимог МСА 

540 "Аудит облiкових оцiнок, у тому числi облiкових оцiнок за справедливою вартiстю, та 

пов'язанi з ними розкриття iнформацiї". 

 

Ми виконали оцiнку положень облiкової полiтики щодо оцiнки фiнансових iнструментiв, в 

тому числi за справедливою вартiстю. 

 

Ми вивчили структуру заходiв внутрiшнього контролю, якi застосовує Компанiя як страховик 

задля запобiгання ризикам викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок неадекватної оцiнки 

фiнансових активiв. 

 

Ми зосередилися на оцiнцi припущень управлiнського персоналу при здiйсненнi ним 

облiкових оцiнок фiнансових активiв та їх класифiкацiї. 

 

Нашi аудиторськi процедури включали, окрiм всього iншого, тестування заходiв внутрiшнього 

контролю управлiнського персоналу за процесом здiйснення уповноваженими особами 

Компанiї облiкових оцiнок та монiторингу дотримання обов'язкових критерiїв i  нормативiв, 

встановлених регулятором. 

 

Розкриття iнформацiї щодо цих питань здiйснено управлiнським персоналом Товариства в п.п. 

2.3.2. "Облiковi полiтики щодо фiнансових iнструментiв"  п. 2.3. "Пооб'єктнi полiтики" 

Примiтки 2. "Суттєвi положення облiкової полiтики" та пунктах 3.3. "Оцiнки фiнансових 

iнструментiв" i 3.4. "Оцiнки справедливої вартостi" Примiтки 3. "Iстотнi облiковi судження, 

оцiннi значення i припущення" до фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк, в яких 

розкривається iнформацiя щодо чинникiв того, як застосування суджень та припущень 

впливають на суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, та оцiнка значення яких може стати 

причиною коригувань балансової вартостi активiв та зобов'язань в наступному фiнансовому 

роцi. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi згiдно МСФЗ 13 

здiйснено Товариством в п. 7.2 "Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої 

вартостi", щодо системи управлiння ризиками i проведеного аналiзу чутливостi в п.7.3. "Цiлi 

та полiтики управлiння фiнансовими ризиками" Примiтки 7. "Розкриття iншої iнформацiї" до 

фiнансової звiтностi Компанiї за 2020 рiк. 

 

   

 

Iнша iнформацiя  

 

Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних. 

 

Рiчна регулярна iнформацiя емiтента цiнних паперiв. 

 

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша 

iнформацiя, отримана на дату цього звiту аудитора, є рiчними звiтними даними страховика за 

2020 рiк, що подаються ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" до Нацiонального 

банку України згiдно вимог "Порядку складання звiтних даних страховикiв", затвердженому 

Розпорядженням Держфiнпослуг України вiд 03.02.2004р. № 39 (у редакцiї розпорядження 

Нацкомфiнпослуг  вiд 04 вересня 2020 року № 1521), зареєстрованого в Мiнiстерствi  юстицiї 

України   23.04.2004р. за N 517/9116  (iз змiнами) (надалi - Порядок № 39), а також проектом 

Регулярної рiчної iнформацiї, що розкривається та подається до НКЦПФР згiдно вимог 



Рiшення Нацiональної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 03.12.2013 N 2826 

"Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712 (iз змiнами) (надалi - 

Положення № 2826 вiд 03.12.2013), включаючи розкриття iнформацiї у вiдповiдностi до вимог 

статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 

3480-IV (iз змiнами), в тому числi Рiчний звiт керiвництва, який є частиною  рiчної iнформацiї 

про емiтента згiдно статтi 40-1 цього Закону i включає Звiт про корпоративне управлiння (п.4 

ч.2 ст. 40-1 ), i якщо емiтент є фiнансовою установою, звiт про корпоративне управлiння 

готується вiдповiдно до вимог Закону вiд 23.02.2006 року № 3480-IV та Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових послуг". 

 

  Емiтентом в складi рiчної регулярної iнформацiї, що подається до НКЦПФР, подається рiчна 

фiнансова звiтнiсть та розкривається iнформацiя згiдно вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства", а також у складi особливої iнформацiї розкривається iнформацiя щодо подiй, що 

визначенi в  статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

Таким чином, рiчна звiтнiсть страховика, що подається до НБУ, а також рiчна регулярна 

iнформацiя, що розкривається емiтентом i подається до НКЦПФР, включає перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть, тому аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення 

наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

рiчною звiтнiстю страховика, що подається ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" на 

виконання вимог Порядку № 39, i проектом рiчної регулярної iнформацiї емiтента, що 

подається до НКЦПФР, у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої 

iнформацiї".  

 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю i ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або 

чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi 

проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми 

доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до 

звiту. 

 

 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський 

персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не 

мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку 

здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де 

це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм 



випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом 

фiнансового звiтування Товариства. 

 

 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi. 

 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та 

професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

 

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, 

оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi 

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

 

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

 

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових 

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

 

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом 

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi 

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Товариства продовжити 

безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої 

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть 

примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi; 

 

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з 

розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 



 

          Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про 

запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи 

будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

 

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

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й 

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової 

звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi 

питання в своєму звiтi аудитора, крiм випадкiв, якщо законодавчим чи регуляторним актом 

заборонено публiчне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки 

такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

 

II. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ 

 

Iншi питання 

 

Рiчнi звiтнi данi страховика ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" були складенi з 

метою дотримання вимог, встановлених  регуляторним органом - Нацкомфiнпослуг, а саме: 

"Порядку складання звiтних даних страховикiв", затвердженого Розпорядженням 

Держфiнпослуг України вiд 03.02.2004р. № 39  (у редакцiї розпорядження Нацкомфiнпослуг  

вiд 04 вересня 2020 року № 1521), зареєстрованого в Мiнiстерствi  юстицiї України   

23.04.2004р. за N 517/9116  (iз змiнами) (Порядок № 39).   

 

Згiдно п.10 роздiлу II цього Порядку № 39: "Достовiрнiсть та повнота рiчної фiнансової 

звiтностi, рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi (якщо страховик вiдповiдно до 

законодавства складає консолiдовану фiнансову звiтнiсть), а також впевненiсть щодо рiчних 

звiтних даних страховика щодо здiйснення страхової дiяльностi повиннi бути пiдтвердженi 

суб'єктом аудиторської дiяльностi, який вiдповiдно до законодавства має право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес, 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту".  

 

На виконання цих вимог аудитором було виконане пряме завдання з надання достатньої 

впевненостi у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами завдань з надання впевненостi 

(скорочено - МСЗНВ), а саме з МСЗНВ 3000 "Завдання з надання впевненостi, що не є 

аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї" (переглянутим). Предметом завдання 

було вiдповiднiсть вимогам Порядку № 39 складання рiчних звiтних даних страховика  ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" за 2020 рiк. За результатами виконання цього 

завдання нашою фiрмою 23.04.2021 року було надано окремий Звiт з надання впевненостi 

незалежного аудитора, який мiстить немодифiковану думку щодо рiчних звiтних даних 

страховика ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" за 2020 рiк. 

 

 

 



Опис питань i висновки, яких дiйшов аудитор щодо: 

 

2.1. формування (змiни) зареєстрованого (пайового) капiталу, розкриття iнформацiї щодо 

порядку формування статутного капiталу (iсторiя походження коштiв), розкриття джерел 

походження складових частин власного капiталу (капiтал у дооцiнках, внески до додаткового 

капiталу) 

 

З метою пiдтвердження статей фiнансової звiтностi щодо зареєстрованого (пайового) капiталу 

фiнансової установи (рядок 1400 балансу) та її власного капiталу (рядок 1495 балансу), 

аудитором були перевiренi установчi документи Товариства та первиннi документи щодо 

сплати статутного (зареєстрованого) капiталу. 

 

Згiдно вимог ст.30 Закону України "Про страхування", пп.2 п.1 Роздiлу XIII  "Положення про 

Державний реєстр фiнансових установ", затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України 28.08.2003  № 41 (у редакцiї розпорядження 

Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг 

28.11.2013 №4368), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 11 вересня 2003 р. за 

№797/8118 (Положення № 41),  та п.30 i 33 "Лiцензiйних умов провадження господарської 

дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних 

паперiв), затверджених Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.12.2016 р. № 913, 

мiнiмальний розмiр статутного капiталу (гарантiйного депозиту) заявника, який планує 

займатися провадженням страхової дiяльностi iншим, нiж страхування життя, встановлюється 

у сумi, еквiвалентнiй 1 млн. євро,  за валютним обмiнним курсом гривнi, i цей розмiр повинен 

дотримуватися на весь строк дiї лiцензiї. 

 

Iнформацiя щодо власного капiталу розкрита Товариством в Примiтцi 6.2.10. "Власний капiтал 

(р.1400-1495)", де вказується, що станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства 

становить 25 000 000,00 гривень, який подiлено на 250 000 простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 100 грн. кожна.  

 

Станом на 31.12.2020 року статутний капiтал Товариства зареєстрований в розмiрi 25 000 

000,00 гривень повнiстю сформований та сплачений грошовими коштами, внесеними 

акцiонерами на банкiвський рахунок Товариства у придбання акцiй в безготiвковiй формi, що 

вiдповiдає вимогам законодавства. Неоплаченої частини статутного капiталу немає. 

 

Змiн у статутному капiталi Товариства в 2020 роцi не було.  

 

У Товариства наявнi резервний капiтал у сумi 17 840 тис. грн. та капiтал у дооцiнках у сумi 

686 тис. грн. 

 

До гарантiйного фонду страховика належить статутний, додатковий та резервний капiтал, а 

також сума нерозподiленого прибутку.  

 

Гарантiйний фонд ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020 року 

дорiвнює 63 236 тис.грн. i складається з: 

 

Статутного капiталу - 25 000 тис.грн. (р.1400 балансу); 

 

Резервного капiталу - 17 840 тис.грн. (р.1415 балансу); 

 

Капiталу у дооцiнках - 686 тис. грн. (р.1405 балансу); 



 

Нерозподiленого прибутку - 19 710 тис.грн. (р.1420 балансу). 

 

Курс НБУ євро на 31.12.2020 року дорiвнює 34,7396 грн. Розмiр гарантiйного  фонду 

Товариства станом на 31.12.2020 року в еквiвалентi євро складає 1,820 млн. євро. 

 

Таким чином, розмiр заявленого та сплаченого статутного капiталу ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК", форма та спосiб його сплати, а також розмiр гарантiйного фонду 

Товариства станом на 31.12.2020 року, вiдповiдають вимогам чинного законодавства та 

встановленим нормативним вимогам. 

 

При проведеннi аудиту аудитором не було виявлено наявнiсть порушень законодавчих та 

нормативних вимог при формуваннi капiталу ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК". 

 

2.2. обов'язкових критерiїв i нормативiв достатностi капiталу та платоспроможностi, 

лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй, додержання iнших 

показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами;  

 

Згiдно вимог статтi 30 Закону України "Про страхування": 

 

"Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) страховика визначається вирахуванням 

iз вартостi майна (загальної суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальної 

суми зобов'язань, у тому числi страхових. Страховi зобов'язання приймаються рiвними 

обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому 

цим Законом. 

 

На будь-яку дату фактичний запас платоспроможностi страховика повинен перевищувати 

розрахунковий нормативний запас платоспроможностi".  

 

Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи)  ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК" станом на 31.12.2020 року згiдно даних балансу становить 62 235 тис. грн. i визначенi 

вирахуванням iз загальної суми активiв             100 218 тис. грн. суми нематерiальних 

активiв 1 001 тис.грн. (залишкова вартiсть) i загальної суми зобов`язань 36 982 тис. грн., в т.ч. 

довгостроковi забезпечення                         1 216 тис. грн., страховi резерви 15 390 тис. 

грн. i поточнi зобов`язання 20 376 тис. грн. 

 

Нормативний запас платоспроможностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" на 

31.12.2020р. становить 8 915 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020р. над нормативним 

становить 53 320 тис. грн., i, таким чином, вiдповiдає вимогам ст.30 Закону України "Про 

страхування". 

 

Фактичний запас платоспроможностi (нетто-активи) ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК" на кожну  звiтну дату протягом  2020 року перевищував суму розрахункового 

нормативного запасу платоспроможностi страховика, що було пiдтверджено вiдповiдними 

квартальними звiтами. 

 

При проведеннi аудиту аудитором не було виявлено наявнiсть порушень законодавчих та 

нормативних вимог щодо дотримання нормативiв платоспроможностi ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК". 

 



Пiд час аудиту аудитором була проведена оцiнка можливостi виконання страховиком 

протягом звiтного року прийнятих страхових та перестрахових зобов'язань з урахуванням 

питомої ваги простроченої кредиторської та дебiторської заборгованостi за такими 

зобов'язаннями у структурi страхового портфелю страховика. 

 

Аудитором встановлено, що основну частину кредиторської заборгованостi страховика 

складає поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю. В Товариствi вiдсутня прострочена 

кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги. Оборотнi активи ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020 року складають 20 984 тис. грн. i на 2 335 тис. 

грн. перевищують суму поточної кредиторської заборгованостi за страховою дiяльнiстю, яка 

складає              18 649 тис. грн. 

 

Прострочена кредиторська та дебiторська заборгованостi за такими зобов'язаннями вiдсутня. 

 

Таким чином, на думку аудитора, ризик невиконання страховиком прийнятих страхових та 

перестрахових зобов'язань з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та 

дебiторської заборгованостi за такими зобов'язаннями у структурi страхового портфелю 

страховика, яка у ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020 року 

вiдсутня, низький. 

 

Цiлi та полiтики управлiння фiнансовими ризиками розкритi Компанiєю в            п. 7.3 

Примiтки 7 "Розкриття iншої iнформацiї", в якiй вказано, що управлiння ризиками має 

першочергове значення для ведення бiзнесу Товариства i є важливим елементом його 

дiяльностi. Дiяльнiсть iз управлiння ризиками є для Страховика систематичною, iнтегрованою 

в стратегiчне та оперативне управлiння на всiх рiвнях, що охоплює всi пiдроздiли i 

спiвробiтникiв пiд час виконання ними своїх функцiй у рамках будь-яких бiзнес-процесiв. 

 

На виконання розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04.02.2014 р. № 295 "Про затвердження Вимог до 

органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у страховика" ( iз змiнами) з метою 

уникнення i мiнiмiзацiї ризикiв, пом'якшення їх наслiдкiв, зменшення вразливостi до них 

Товариством  впроваджена  Стратегiя управлiння ризиками (Протокол Наглядової ради 

№20/05/14 вiд 20 травня 2014 року). 

 

Управлiння ризиками Товариства являє собою процес передбачення i нейтралiзацiї їх 

негативних фiнансових наслiдкiв, що включає їх iдентифiкацiю, оцiнку, упередження та 

уникнення.  

 

Полiтика управлiння ризиками сконцентрована на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i 

орiєнтована на визначення, аналiз i управлiння ризиками, з якими стикається Товариство, на 

встановлення контролю за ризиками, на мiнiмiзацiю потенцiйного негативного впливу на 

фiнансовi показники Товариства. а також постiйний монiторинг за рiвнем ризикiв, 

дотриманням встановлених обмежень та полiтики управлiння ризиками. 

 

Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин 

виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та 

застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. 

 

Функцiя управлiння ризиками в Товариствi здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 

(андерайтингового, ринкового та ризику дефолту контрагента), а також операцiйних та iнших 

ризикiв. Товариство вважає цi ризики iстотними, отже, встановлює конкретнi завдання i 



розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння ризиками спрямовано на 

забезпечення належного функцiонування Компанiї та скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

 

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, 

пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових 

коштiв або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом 

планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з 

дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями, а також 

прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 

 

Коефiцiєнт загальної лiквiдностi станом на 31.12.2020 року дорiвнює 1,03, що майже дорiвнює 

нормативному значенню (1,0-2,0), i зменшився в порiвняннi з початком року (був 1,18). 

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi на кiнець 2020 року дорiвнює 0,21 при нормативi 0,25-0,5, i 

зрiс в 3 рази (був 0,07). Цi коефiцiєнти показують здатнiсть Товариства погасити свої поточнi 

зобов'язання.  

 

Таким чином, Товариство лiквiдне та платоспроможне. 

 

Як вказано в п. 7.4. "Управлiння капiталом" Примiтки 7 "Розкриття iншої iнформацiї", 

Товариство розглядає управлiння капiталом як систему принципiв та методiв розробки i 

реалiзацiї управлiнських рiшень, пов'язаних з оптимальним формуванням капiталу з 

рiзноманiтних джерел, а також забезпеченням ефективного його використання у дiяльностi 

Товариства. Ключовi питання та поточнi рiшення, що впливають на обсяг i структуру 

капiталу, а також джерела його формування, розглядаються управлiнським персоналом. 

Механiзм управлiння капiталом передбачає чiтку постановку цiлей i завдань управлiння 

капiталом, а також контроль за їх дотриманням у звiтному перiодi; удосконалення методики 

визначення й аналiзу використання усiх видiв капiталу; розроблення загальної стратегiї 

управлiння капiталом. 

 

Основними елементами управлiння капiталом керiвництво вважає власнi кошти. Для 

збереження i коригування структури капiталу Компанiя може переглядати свою iнвестицiйну 

програму, продавати непрофiльнi активи. Керiвництво Компанiї щомiсячно аналiзує 

показники рентабельностi капiталу, довгострокової фiнансової стiйкостi на пiдставi даних про 

величину прибутку та iнформацiї по iнвестицiйному портфелю. 

 

Управлiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей: 

 

 - зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб воно i 

надалi забезпечувало дохiд для акцiонерiв та виплати iншим зацiкавленим сторонам; 

 

 - забезпечити належний прибуток акцiонерам завдяки встановленню страхових тарифiв 

та цiн на послуги Товариства, що вiдповiдають рiвню ризику; 

 

 - дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, i забезпечення здатностi 

Товариства функцiонувати в якостi безперервного дiючого пiдприємства. 

 

Структура капiталу Товариства складається iз заборгованостi, яка включає поточнi 

зобов'язання, в тому числi кредиторську заборгованiсть, а також капiталу, що належить 

акцiонерам, який складається iз зареєстрованого (статутного), капiталу у дооцiнках та 

резервного капiталу i нерозподiленого прибутку.  

 



Структура капiталу Товариства на 31.12.2020 року - 63% власний капiтал, 36% - зобов'язання. 

Таким чином, коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi або автономностi) дорiвнює 

0,63, тобто перевищує оптимальне значення 0,5. Коефiцiєнт структури капiталу на кiнець 2020 

року дорiвнює 0,58, i дещо перевищує нормативне значення (0,5-1,0). Норматив достатностi 

капiталу протягом 2020 року має позитивне значення. 

 

Стрес-тестування рiчної звiтностi проводилось iз залученням актуарiя Зубченко В.П. 

Базуючись на даних рiчної звiтностi, була проведена оцiнка. Жоден iз стрес-тестiв не показав 

наявнiсть впливу на величину нетто-активiв Товариства бiльше нiж на 10%. Абсолютна 

величина нетто-активiв суттєво перевищує нормативний запас платоспроможностi. Це означає 

нечутливiсть компанiї до розглянутих сценарiїв в планi перевищення нормативного запасу 

платоспроможностi.  

 

Зважаючи на позитивнi для "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" результати 

стрес-тестування рiчної звiтностi за 2020 рiк, Компанiя має достатню свободу у виборi 

iнструментiв для iнвестування без ризику отримати не виконання норм платоспроможностi.  

 

2.3. формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi сформованих резервiв 

вiдповiдно до законодавства; належного та повного формування та облiку резерву заявлених, 

але не виплачених збиткiв (для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж 

страхування життя);структура iнвестицiйного портфелю; 

 

Види страхових резервiв, методи їх формування та оцiнки адекватностi сум сформованих 

резервiв розкрито Товариством в пiдпунктах 2.3.1.5. "Технiчнi резерви Товариства" та 2.3.1.8. 

"Оцiнка страхових зобов'язань" п. 2.3.1. "Облiковi полiтики щодо страхових контрактiв та 

зобов'язань" п. 2.3 "Пооб'єктнi полiтики" Примiтки 2. "Суттєвi положення облiкової полiтики". 

 

Формування страхових резервiв Компанiя проводить у вiдповiдностi до Розпорядження 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004 

року "Про затвердження Методики формування страхових резервiв за видами страхування, 

iншими, нiж страхування життя". 

 

Резерв незароблених премiй на 31.12.2020 року сформований в сумi                     13 296 

тис. грн. i включає частки вiд сум надходжень страхових платежiв та вхiдного 

перестрахування, що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. 

 

 Розрахунок розмiру резерву незароблених премiй здiйснюється методом "1/365" - "pro rata 

temporis" на будь-яку дату, як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним 

договором страхування та вхiдного перестрахування. Незароблена страхова премiя 

визначається за кожним договором страхування та вхiдного перестрахування як 100% 

отриманих страхових платежiв, (у т.ч. перестрахових платежiв, що сплачуються 

перестрахувальниками (цедентами)) та результату, отриманого вiд дiлення строку дiї 

договору, який не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору.  

 

Також, крiм резерву незароблених премiй, Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" формує наступнi технiчнi резерви: 

 

Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв, який створюється з моменту отримання 

iнформацiї про страховi випадки iз застрахованими об'єктами.  

 

Оцiнка величини резерву збиткiв визначається у залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних 



страхувальниками збиткiв у результатi настання страхового випадку. 

 

 Якщо розмiр збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву використовують 

максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. 

Витрати на врегулювання збиткiв є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих 

збиткiв. 

 

Резерв заявлених збиткiв за всiма подiями, що мають ознаки страхових випадкiв, що їх було 

заявлено на 31.12.2020 року вiд страхувальникiв (резерв зарезервованих несплачених 

страхових сум та вiдшкодувань за вiдомими вимогами, з яких не прийнято рiшення щодо 

виплати або вiдмови в виплатi), склав 1 864 тис. грн.  

 

 Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, створюється для здiйснення страхових виплат, 

що виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про факт 

настання яких страховику не було заявлено на звiтну дату.  

 

Залежно вiд виду страхування розрахунок резерву збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 

здiйснюється iз застосуванням актуарних методiв або методом фiксованого вiдсотка.  До 

обраних актуарних методiв належать ланцюговий метод (Chain Ladder).   

 

При розрахунку резерву методом фiксованого вiдсотка, розмiр резерву складає 10% вiд 

заробленої страхової премiї за останнi 4 повних звiтних квартали (розрахунковий перiод). 

Зароблена страхова премiя визначається збiльшенням суми надходжень страхових премiй 

протягом розрахункового перiоду (за вирахуванням частки перестраховика) на суму 

незаробленої премiї на початок розрахункового перiоду (за вирахуванням частки 

перестраховика) i зменшенням отриманого результату на суму незаробленої премiї на кiнець 

розрахункового перiоду (за вирахуванням частки перестраховика). 

 

Розмiр резерву складає 10% вiд заробленої страхової премiї за останнi 4 повних звiтних 

квартали i склав на 31.12.2020 року 230 тис. грн. 

 

Iнформацiя щодо сформованих страхових резервiв розкрита Товариством в п.п.6.2.12. 

"Довгостроковi зобов'язання. Страховi резерви (рядки 1530 - 1533)" п.6.2. "Розкриття 

iнформацiї, поданої у Балансi (Звiтi про фiнансовий стан) (Форма № 1, тис.грн.)" Примiтки 6 

"Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у фiнансових звiтах".  

 

Найменування статтi На 31 грудня 2020 р., 

 

тис.грн. 

 

Страховi резерви (р.1530). В тому числi: 15 390 

 

Резерв незароблених премiй (р.1533) 13 296 

 

Резерв збиткiв або резерв належних виплат (р.1532), в тому числi: 2 094 

 

Резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв  1 864 

 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 230 

 

          Сума страхових резервiв Компанiї  на звiтну дату становить 15 390 тис. грн. Частка 



перестраховикiв у страхових резервах складає 48 тис. грн., в тому числi в технiчних резервах 

незароблених премiй - 48 тис. грн. Цi частки вiдображенi у Звiтi про фiнансовий стан як 

активи тому, що не пiдлягають взаємозалiку iз страховими зобов'язаннями. 

 

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК"  не має 

перевищення частки страхових платежiв, належних перестраховикам, над загальним обсягом 

страхових платежiв, отриманих за звiтний перiод, а також перевищення частки страхових 

виплат (вiдшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених 

страхових виплат (вiдшкодувань). 

 

Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик на кожну звiтну дату 

оцiнює адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки 

майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показує, що 

балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 

аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi 

розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв, нестача повнiстю визнається у 

звiтi про прибутки та збитки.  

 

При складаннi фiнансової звiтностi Товариством була проведена перевiрка вiдповiдностi 

зобов'язань за страховими контрактами (актуарний звiт наданий страховиком). Результати 

даної перевiрки свiдчать про достатнiсть величини сформованих зобов'язань для здiйснення 

майбутнiх страхових виплат за укладеними договорами страхування та витрат, пов'язаних з 

виконанням таких договорiв.  

 

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються 

загальноприйнятi актуарнi методи, методи математичного моделювання комбiнованої 

збитковостi, теорiї випадкових процесiв, методи теорiї ймовiрностей та математичної 

статистики. Для оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли, але незаявленi та 

збиткiв, що заявленi, але не врегульованi) використовуються актуарнi методи оцiнювання 

резервiв збиткiв, що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. 

 

Цi актуарнi розрахунки для ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" проводить актуарiй 

Зубченко Володимир Петрович (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам осiб, 

якi можуть займатися актуарними розрахунками №01-027 вiд 24.10.2017 р.).  

 

Результати тесту, проведеного на 31.12.2020 показали, що резерв незароблених премiй та 

резерв збиткiв сформовано в адекватному обсязi, що свiдчить про достатнiсть величини 

сформованих зобов'язань для здiйснення майбутнiх страхових виплат за укладеними 

договорами страхування та витрат, пов'язаних з виконанням таких договорiв.  

 

Розрахунок адекватностi страхових зобов'язань, проведений Компанiєю станом на 31.12.2020 

року, показав перевищення фактично сформованих резервiв над розрахованими, i це 

спостерiгається для кожного з резервiв та за кожною групою договорiв.  

 

Резерв непередбачуваного ризику приймається рiвним нулю. 

 

Таким чином, пiдтверджується формування, ведення облiку, достатнiсть та адекватнiсть 

сформованих резервiв Компанiї вiдповiдно до законодавства; належне та повне формування та 

облiк резерву заявлених, але не виплачених збиткiв (як для страховика, який здiйснює види 

страхування iншi, нiж страхування життя), а також належне i повне формування та облiк 

Страховиком iнших технiчних резервiв. 



 

 

 

Згiдно абзацу 4 п.7 Роздiлу I "Положення про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi 

капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi 

операцiй страховика", затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї з регулювання 

ринкiв фiнансових послуг України вiд 07.06.2018 р. № 850, зареєстрованого  в Мiнiстерствi  

юстицiї України   06.07.2018 р. за N 782/32234 ( iз змiнами) ( Положення № 850): 

 

"нормативний обсяг активiв - мiнiмальний обсяг прийнятних активiв, необхiдний страховику з 

метою дотримання нормативу платоспроможностi та достатностi капiталу, нормативу 

ризиковостi операцiй та нормативу якостi активiв, який визначається окремо для кожного 

такого нормативу у порядку, встановленому цим Положенням". 

 

Статтею 31 Закону України "Про страхування" також визначено, що: 

 

"Кошти страхових резервiв повиннi розмiщуватися з урахуванням безпечностi, прибутковостi, 

лiквiдностi, диверсифiкованостi та мають бути представленi активами таких категорiй: 

 

грошовi кошти на поточному рахунку; 

 

банкiвськi вклади (депозити); 

 

валютнi вкладення згiдно з валютою страхування; 

 

нерухоме майно; 

 

акцiї, облiгацiї, iпотечнi сертифiкати; 

 

цiннi папери, що емiтуються державою; 

 

права вимоги до перестраховикiв; 

 

iнвестицiї в економiку України за напрямами, визначеними Кабiнетом Мiнiстрiв України; 

 

банкiвськi метали; 

 

кредити страхувальникам - фiзичним особам, що уклали договори страхування життя, в межах 

викупної суми на момент видачi кредиту та пiд заставу викупної суми. У цьому разi кредит не 

може бути видано ранiше, нiж через один рiк пiсля набрання чинностi договором страхування, 

та на строк, який перевищує перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування; 

 

готiвка в касi в обсягах лiмiтiв залишкiв каси, встановлених Нацiональним банком України.".  

 

Для розрахунку нормативiв були використанi данi балансу Товариства станом на 31.12.2020 

року. 

 

Активи Товариства, в яких розмiщенi страховi резерви, складають на 31.12.2020 року 75 880 

тис. грн. i включають активи, оцiненi за справедливою вартiстю на суму 75 832 тис. грн. 

(кошти на рахунках в банках та депозитних рахунках, облiгацiї, iнвестицiйнi сертифiкати, 

нерухоме майно, цiннi папери, емiтованi державою) i частки перестраховикiв в страхових 



резервах 48 тис. грн.  

 

Кредитнi рейтинги банкiвських установ, в яких розмiщенi кошти страхових резервiв, 

вiдповiдають iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством 

України.  

 

Товариством традицiйно здiйснювалась ставка виключно на власнi кошти, яка виявилась 

цiлком виправданою в довгостроковiй перспективi, з урахуванням деяких хвиль економiчних 

криз та девальвацiй нацiональної валюти. На даному етапi, значну вагу Компанiя придiляє 

збiльшенню вкладень в найбiльш надiйнi та прибутковi активи (вклади в банках рейтингу не 

нижче "АА", борговi зобов'язання держави, тощо). Протягом 2020-го року, Компанiєю 

здiйснено збiльшення депозитних вкладiв у банках з рейтингом не нижче "АА", як за рахунок 

iнвестування поточних надходжень Товариства, так i шляхом часткового згортання iнвестицiй 

в економiку України, з подальшим спрямуванням коштiв у банкiвську систему. 

 

В планах Компанiї з метою отримання бiльш стабiльного доходу продовжувати 

дотримуватися пiдходiв по диверсифiкацiї портфелю активiв, проводити оцiнку динамiки 

результатiв стрес-тестiв з метою оперативного реагування на змiну ситуацiї в Компанiї та, 

зважаючи на динамiку росту резервiв, проводити контроль активiв на предмет можливостi їх 

використання для покриття резервiв. 

 

Активи, щодо справедливої/балансової вартостi яких аудитор не змiг отримати достатнi 

аудиторськi докази (не змiг пiдтвердити вартiсть, за якою актив визнаний у балансi 

страховика), вiдсутнi. 

 

 

 

На 31.12.2020р. резерви iз страхування, наведенi в рядку 1530 балансу ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020 року в сумi 15 390 тис. грн., розмiщенi 

наступним чином: 

 

" грошовi кошти на поточних рахунках - 198 тис. грн.; 

 

" банкiвськi вклади (депозити) - 4 100 тис. грн.; 

 

" нерухомiсть - 3 078 тис. грн.; 

 

" облiгацiї пiдприємств - 3 078 тис. грн.; 

 

" цiннi папери, що емiтуються  державою - 5 955 тис. грн.; 

 

" права вимоги до перестраховикiв - 48 тис. грн.  

 

Всього активiв - 16 457 тис. грн. 

 

        Таким чином, сформованi страховi резерви повнiстю забезпечено прийнятними 

активами, i  при проведеннi аудиту, аудитором не було виявлено наявнiсть порушень 

законодавчих та нормативних вимог щодо дотримання страховиком ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" нормативiв достатностi та диверсифiкованостi активiв протягом 

звiтного року вiдповiдно до вимог, встановлених в статтi 31 Закону України "Про 

страхування" i "Положеннi про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 



платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй 

страховика", затвердженого Розпорядженням Нацiональної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України вiд 07.06.2018 р. № 850, зареєстрованого  в Мiнiстерствi  юстицiї 

України   06.07.2018р. за N 782/32234 (iз змiнами). 

 

Структура iнвестицiйного портфелю Товариства вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

страхування". 

 

Основнi активи Компанiї це депозити в банках з високим рейтингом, облiгацiї внутрiшньої 

державної позики та нерухоме майно.  

 

При проведеннi аудиту аудитором не було виявлено наявнiсть порушень законодавчих та 

нормативних вимог до  формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi 

сформованих страхових резервiв згiдно "Методики формування страхових резервiв за видами 

страхування, iншими, нiж страхування життя", затвердженої Розпорядженням Державної 

комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 3104 вiд 17.12.2004 року, 

зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10 сiчня 2005 р. за № 19/10299 ( iз змiнами) та 

вимог статтi 31 Закону України "Про страхування". Iнформацiя щодо ознак фiктивностi щодо 

об'єктiв iнвестицiй Компанiї вiдсутня. 

 

 

 

2.4. вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства  

 

Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних 

рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення 

вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї 

положень ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства". 

 

Аудитором проведено порiвняння вартостi чистих активiв товариства iз розмiром статутного 

капiталу, в результатi якого встановлено, що : 

 

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2020 

року становить 63 236 тис.грн. (рядок 1495 балансу на 31.12.2020р.).  

 

Розмiр статутного капiталу, вiдображений по рядку 1400 балансу "Зареєстрований (пайовий) 

капiтал" в сумi 25 000 тис.грн. 

 

Таким чином, перевищення вартостi чистих активiв страховика над зареєстрованим розмiром 

статутного капiталу станом на кiнець звiтного перiоду - 31.12.2020 року, становить 38 236 

тис.грн., що вiдповiдає вимогам ст.155 ЦКУ "Статутний капiтал акцiонерного товариства".    

 

 

 

2.5. Виконання значних правочинiв 

 

Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть вимогам ст.70 Закону України "Про акцiонернi 

товариства"  здiйснення значних правочинiв.  

 

Згiдно роздiлу 13 Статуту Товариства: 

 



"13.1. Рiшення про надання згоди на вчинення значного правочину, приймається вiдповiдно до 

ЗУ "Про акцiонернi товариства" та цього Статуту.".  

 

Вартiсть активiв ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" станом на 31.12.2019 року (на 

01.01.2020р.) складає 119 033 тис. грн. Сума мiнiмального правочину, яка пiдлягала 

аудиторським процедурам складає 11 903 тис. грн. 

 

Товариство у 2020 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України "Про акцiонернi товариства" мало 

договори, якi пiдпадають пiд визначення значних правочинiв. Загальними зборами акцiонерiв 

28.04.2020 року прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством 

значних правочинiв, якi вчинятимуться  протягом одного року, в процесi звичайної 

господарської дiяльностi, зокрема в рамках страхової, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi з 

28 квiтня 2020 року по 28 квiтня 2021 року, включаючи, але не обмежуючись договори 

страхування, договори перестрахування, договори з банками, тощо та ринкова вартiсть майна 

або послуг, що є предметом за такими договорами перевищуватиме 25 вiдсоткiв вартостi 

активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 

 

За результатами виконаних процедур перевiрки вiдповiдностi виконання значних правочинiв 

вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства", ми не виявили випадкiв не дотримання 

Товариством вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв. 

 

 

 

2.6. Iнформацiї, передбаченої  частиною 2 ст.74 Закону України  "Про акцiонернi 

товариства" 

 

Частиною 2 статтi 74 Закону України "Про акцiонернi товариства" встановлено, що: 

 

"За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 

результатами фiнансового року ревiзiйна комiсiя (ревiзор) готує висновок, в якому мiститься 

iнформацiя про: 

 

пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; 

 

факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi". 

 

Частиною 4 статтi 75 цього Закону встановлено, що:  

 

"Аудиторський звiт, крiм даних, передбачених законодавством про аудиторську дiяльнiсть, 

повинен мiстити iнформацiю, передбачену частиною другою статтi 74 цього Закону". 

 

На виконання цих вимог та МСА аудитором були проведенi процедури згiдно МСА 250 

"Розгляд законодавчих та нормативних актiв пiд час аудиту фiнансової звiтностi": здiйснено 

запити управлiнському персоналу щодо ознайомлення з актами ревiзiй i перевiрок, проведено 

спiлкування з юристами Товариства, проведено монiторинг вiдкритої бази даних перевiрок 

контролюючих органiв. 

 

Згiдно МСА 250: 

 

- Для законодавчих та нормативних актiв, якi загальновизнано безпосередньо впливають 



на визначення суттєвих сум i розкриття iнформацiї в фiнансовiй звiтностi суб'єкта 

господарювання, наприклад, податковi та пенсiйнi законодавчi та нормативнi акти, 

вiдповiдальнiстю аудитора є отримання достатнiх та прийнятних аудиторських доказiв 

стосовно дотримання положень цих законодавчих i нормативних актiв;  

 

- Для законодавчих та нормативних актiв, якi безпосередньо не впливають на визначення 

суттєвих сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi суб'єкта господарювання, але 

дотримання вимог яких може бути фундаментальним для операцiйних аспектiв бiзнесу, 

здатностi суб'єкта господарювання продовжувати бiзнес або уникнути суттєвих штрафних 

санкцiй (наприклад, дотримання лiцензiйних умов, дотримання регуляторних вимог до 

платоспроможностi або дотримання вимог природоохоронних нормативних актiв); 

недотримання вимог таких законодавчих i нормативних актiв може суттєво впливати на 

фiнансову звiтнiсть, вiдповiдальнiсть аудитора обмежується виконанням конкретних 

аудиторських процедур для iдентифiкацiї недотримання вимог тих законодавчих i 

нормативних актiв, якi можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть.  

 

Станом на дату Звiту незалежного аудитора нами не було отримано висновок Ревiзора 

Товариства, в якому мiститься iнформацiя про:  

 

- пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;  

 

- факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а 

також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.  

 

За результатами проведених аудиторських процедур згiдно МСА 250, аудитором не були 

виявленi випадки недотримання Товариством вимог законодавчих та нормативних актiв, якi 

можуть мати суттєвий вплив на фiнансову звiтнiсть, i не були виявленi факти порушення 

законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також 

встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 

 

 

 

2.7. Думка аудитора щодо iнформацiї, наведеної у Звiтi про корпоративне управлiння 

 

Товариство подає до НКЦПФР промiжну i рiчну Регулярну iнформацiю про емiтента у 

вiдповiдностi до вимог статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 

23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами). Рiчний звiт керiвництва включається до рiчної 

iнформацiї про емiтента згiдно статтi 40-1 цього Закону, в тому числi Звiт про корпоративне 

управляння, який повинен мiстити: 

 

1) посилання на: 

 

а) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент; 

 

б) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший 

кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати; 

 

в) всю вiдповiдну iнформацiю про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад 

визначенi законодавством вимоги. 

 

2) якщо емiтент вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 



пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, - пояснення iз сторони емiтента, вiд яких частин 

кодексу корпоративного управлiння такий емiтент вiдхиляється i причини таких вiдхилень. 

Якщо емiтент прийняв рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного 

управлiння, зазначеного в пiдпунктах "а" або "б" пункту 1 цiєї частини, вiн обгрунтовує 

причини таких дiй; 

 

3) iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень; 

 

4) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) 

емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис 

прийнятих на них рiшень; 

 

5) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

емiтента; 

 

6) перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; 

 

7) iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента; 

 

8) порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; 

 

9) повноваження посадових осiб емiтента. 

 

При перевiрцi проекту Регулярної iнформацiї емiтента ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК", отриманого до дати цього Звiту аудитора, щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 1-4 

статтi 40-1 Закону вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (iз змiнами), аудитором встановлено, що в 

ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" наявний власний кодекс корпоративного 

управлiння, який затверджений Наглядовою радою ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН 

КЛIК" 27.12.2019 року (Протокол № 27-12/2019 вiд 27.12.2019 року). Вiдповiдну iнформацiю 

про практику корпоративного управлiння Товариство розкриває у складi Рiчної регулярної 

iнформацiї, а саме: iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис 

прийнятих на зборах рiшень, персональний склад виконавчого органу (Правлiння). 

 

На нашу думку, iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння ПрАТ "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" а саме: опис основних характеристик систем внутрiшнього 

контролю i управлiння ризиками;  перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками 

значного пакета акцiй; iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах; порядок призначення та звiльнення посадових осiб та їх 

повноваження, вiдображена в усiх суттєвих аспектах у вiдповiдностi до вимог пунктiв 5-9 

частини 3 статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"  вiд 23.02.2006 

року № 3480-IV. 

 

 

 

2.8. Додаткова iнформацiя згiдно вимог п.4 ст.14 Закону України "Про аудит фiнансової 

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть" вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII ( Закон вiд 21.12.2017р. № 

2258-VIII): 

 

 



 

2.8.1. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Лисенко" обрано 

аудитором ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" Наглядовою радою Товариства за 

результатами конкурсу (Протокол №01-21-ВК-3 вiд 20.01.2021 р.). Наша Фiрма проводить 

аудит фiнансової звiтностi цього Товариства вперше. Тривалiсть нашого безперервного 

спiвробiтництва становить 1 рiк з моменту, коли Товариство стало суб'єктом суспiльного 

iнтересу. 

 

 

 

2.8.2. В зв'язку iз не створенням аудиторського комiтету, ми надали додатковий звiт 

Наглядовiй радi Товариства. Ми пiдтверджуємо, що наша аудиторська думка в цьому 

аудиторському звiтi узгоджується з додатковим звiтом для Наглядової ради ПрАТ 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК". 

 

 

 

2.8.3. Щодо iнформацiї згiдно пп. 3 п.4 ст.14 Закону вiд 21.12.2017р. №2258-VIII: 

 

Аудитор визначив з числа питань, iнформацiя щодо яких повiдомлялась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, тi питання, якi вимагали вiд нього значної уваги пiд час 

виконання аудиту. Опис цих питань наведено в параграфi "Ключовi питання аудиту" Роздiлу 1 

цього Звiту незалежного аудитора. Пiд час такого визначення аудитором враховувалися зони 

оцiненого пiдвищеного ризику суттєвого викривлення та значнi ризики, iдентифiкованi 

вiдповiдно до МСА 315, а також значнi судження, зробленi ним щодо питань у фiнансовiй 

звiтностi, якi мiстили значнi судження управлiнського персоналу включно з облiковими 

оцiнками, iдентифiкованими аудитором як такi, що мають високу невизначенiсть, та вплив на 

аудит важливих подiй або операцiй, що вiдбулись протягом перiоду.  

 

У вiдповiдь на визначений значний ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi по 

причинi значних суджень управлiнського персоналу щодо застосування облiкових оцiнок, ми 

виконали процедури, що перелiченi в параграфi  "Ключовi питання аудиту" Роздiлу I нашого 

Звiту незалежного аудитора.  

 

 

 

2.8.4. Ризик шахрайства оцiнений аудитором як низький. Порушень, пов'язаних iз 

шахрайством, пiд час аудиту не виявлено. 

 

 

 

2.8.5. Ми пiдтверджуємо, що ми не надавали ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" 

забороненi статтею 27 Закону вiд 21.12.2017р. № 2258-VIII послуги, не пов'язанi з аудитом, 

про якi йдеться в частинi 4 статтi 6 цього Закону. 

 

Цим пiдтверджуємо, що пiд час проведення аудиту ми (ключовий партнер з аудиту, iншi 

члени аудиторської групи i наша Фiрма як суб'єкт аудиторської дiяльностi) залишалися 

незалежними вiд ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК" у перiод з 1 сiчня 2020 року 

по 31 грудня 2020 року i до дати цього Звiту незалежного аудитора, про що також нами 

вказано у параграфi "Основа для  думки" Роздiлу 1 цього Звiту незалежного аудитора. 

 



 

 

2.8.6. Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень: 

 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту з 

метою отримання обгрунтованої впевненостi у тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвого викривлення. Аудит передбачає виконання процедур з метою отримання 

аудиторських доказiв стосовно сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр 

процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвого викривлення 

у фiнансовiй звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.  

 

Пiд час оцiнювання ризикiв ми розглядаємо систему внутрiшнього контролю, доречну для 

складання фiнансової звiтностi суб'єкта господарювання, з метою розробки аудиторських 

процедур, прийнятних за цих обставин, але не з метою висловлення думки щодо ефективностi 

системи внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. 

 

Аудитор ознайомився зi станом внутрiшнього контролю ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВАН КЛIК" i впевнився, що система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, 

виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, 

повноти i точностi облiкової документацiї та включає адмiнiстративний та бухгалтерський 

контроль. 

 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активiв Товариства, достовiрнiсть звiтностi 

та включає попереднiй, первинний (поточний) i подальший контроль. 

 

Незалежнi процедури перевiрки - це аудиторськi процедури, якi використовуються аудитором 

для визначення того, чи були фiнансово-господарськi операцiї клiєнта належним чином 

санкцiонованi, правильно оформленi i вiдображенi в облiкових регiстрах, а також чи всi 

помилки в процесi ведення справ i реєстрацiї даних по них виявляються максимально швидко. 

Це означає, що процедури контролю дають упевненiсть у тому, що мета контролю за 

забезпеченням повноти, точностi, законностi, захисту активiв i файлiв даних будуть досягнутi 

та буде видана надiйна фiнансова iнформацiя. 

 

Пiд час аудиторської перевiрки аудитор дослiджує тiльки ту методику i процедури 

бухгалтерського облiку, якi вiдносяться до тверджень звiтностi. Розумiння вiдповiдних 

аспектiв систем бухгалтерського облiку i внутрiшнього контролю разом з оцiнкою властивого 

ризику i ризику невiдповiдностi функцiонування внутрiшнього контролю разом iз розглядом 

iнших обставин надають аудитору можливiсть з'ясувати для себе види потенцiйних суттєвих 

викривлень, якi можуть бути у фiнансових звiтах, визначити фактори, що впливають на ризик 

наявностi суттєвих викривлень та запланувати необхiднi аудиторськi процедури. 

 

Аудит також передбачає оцiнку прийнятностi використаних облiкових полiтик та достатностi 

облiкових оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання 

фiнансової звiтностi. 

 

В залежностi вiд визначеного у вiдповiдностi до МСА 320 "Суттєвiсть при плануваннi та 

проведеннi аудиту" рiвня суттєвостi, який був визначений нами на рiвнi фiнансової звiтностi в 

сумi 2 850 тис. грн., а також на рiвнi тверджень та аудиторських процедур, та через невiд'ємнi 

обмеження аудиту, якi є наслiдком характеру фiнансової звiтностi: застосування 

управлiнським персоналом суджень для облiкових оцiнок, характеру аудиторських процедур, 



не отримання аудитором повної iнформацiї, не виявлене шахрайство, вибiрковий характер 

перевiрки, обмеження часу та вартостi аудиту,  разом iз невiд'ємними обмеженнями системи 

внутрiшнього контролю Товариства,  до яких вiдносяться: 

 

- вимоги керiвництва, якi виходять iз того, що витрати на внутрiшнiй контроль не 

можуть перевищувати корисного ефекта вiд його функцiонування; 

 

- бiльшiсть процедур внутрiшнього контролю спрямованi на звичайнi, а не на 

неординарнi операцiї,  

 

- можливiсть припущення помилки будь-якою службовою особою з причин необачностi, 

неуважностi, неправильного судження i неправильного розумiння законодавства, норм i 

правил;  

 

- можливiсть уникнути проведення заходiв внутрiшнього контролю шляхом змови членiв 

керiвництва або спiвробiтникiв з персоналом Товариства i третiми особами;  

 

- можливiсть нехтування принципiв внутрiшнього контролю особами, вiдповiдальними 

за забезпечення внутрiшнього контролю; 

 

- можливiсть проведення неадекватних процедур внутрiшнього контролю з причини 

несвоєчасного врахування змiн певних обставин, 

 

 iснує неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi  можуть бути 

невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА. 

Згiдно п.6 МСА 200 "Загальнi цiлi незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту" в аудиторськiй думцi йдеться про фiнансову звiтнiсть у 

цiлому, тому аудитор не несе вiдповiдальностi за виявлення викривлень, якi не є суттєвими 

для фiнансової звiтностi у цiлому.  

 

Нами були виконанi аудиторськi процедури, щоб звести цей ризик до розумного мiнiмуму, але 

(як це загальноприйнято в аудитi) гарантувати абсолютну точнiсть висновкiв не можливо.  

 

Процес аудиту включав вибiрковi перевiрки власностi, зобов'язань, вартостi активiв i пасивiв, 

якi ми вважали за потрiбне провести. Ми повнiстю вивчили облiкову систему, щоб з'ясувати, 

чи може вона бути базою для пiдготовки фiнансової звiтностi.  

 

Щоб висловити об'єктивну думку ми з'ясували такi питання: 

 

- чи правильно велись облiковi реєстри; 

 

- чи дiйсно форми фiнансової звiтностi збiгаються з облiковими реєстрами; 

 

- чи дiйсно ми отримали повну iнформацiю i пояснення, необхiднi для аудиту; 

 

- чи збiгається iнформацiя у звiтах керiвництва з фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягає 

аудиту; 

 

- чи дiйсно фiнансовi звiти складенi у вiдповiдностi до застосовної концептуальної 

основи; 

 



- чи розкрита вся необхiдна iнформацiя в примiтках до фiнансових звiтiв? 

 

За результатами проведеного тестування системи внутрiшнього контролю незалежним 

аудитором зроблено висновок щодо адекватностi та достатностi процедур внутрiшнього 

контролю, встановлених ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ВАН КЛIК", та оцiнено ризик 

контролю як низький, тому ми при плануваннi та проведеннi аудиту з метою визначення 

обсягу процедур по сутi покладалися на систему внутрiшнього контролю Товариства. 

 

Оцiнювання ризикiв суттєвого викривлення проведено нами також на рiвнi тверджень 

фiнансової звiтностi. 

 

В сукупностi обсяг аудиту покриває бiльше 50% залишкiв та операцiй щодо статей фiнансової 

звiтностi, визначених аудитором як суттєвi, враховуючi як кiлькiснi, так i якiснi критерiї, що 

надало нам можливiсть отримати прийнятнi аудиторськi докази у достатньому обсязi  для 

зменшення аудиторського ризику (тобто ризику того, що аудитор висловить невiдповiдну 

думку, якщо фiнансова звiтнiсть суттєво викривлена) до прийнятно низького рiвня i для 

висловлення нами нашої думки щодо фiнансової звiтностi ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ВАН КЛIК" за 2020 рiк. 

 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень також наведено нами в 

параграфах "Думка" та "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" Роздiлу 1 

цього Звiту незалежного аудитора. 

 

 

 

Партнером iз завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора є 

сертифiкований аудитор: сертифiкат аудитора № 006347, виданий рiшенням АПУ № 185/3 вiд 

13.12. 2007р., номер реєстрацiї в Реєстрi 100042,  

 

 Давиденко Свiтлана Станiславiвна. 

 

 

 

Пiдпис вiд iменi аудиторської фiрми: 

 

Директор ТОВ "АФ "ЛИСЕНКО" 

 

сертифiкат аудитора серiї А №000656,  

 

виданий рiшенням АПУ № 41 вiд 25.01.1996р.;  

 

ACCA DipIFR (rus), реєстрацiйний номер АПУ 100052. ____________________ Лисенко О.О. 

 

 

 

36014, м. Полтава,  вул. Європейська, 2, офiс 411  

 

23 квiтня 2021 року  

 

 

 



1.Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 

 

Повне найменування аудиторської фiрми вiдповiдно до установчих документiв, якою було 

здiйснено аудиторську перевiрку Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська 

фiрма "Лисенко" 

 

Код за ЄДРПОУ 35796588 

 

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, що ведеться 

Аудиторською палатою України (АПУ) Номер реєстрацiї в Роздiлi 2, 3 i 4 Реєстру аудиторiв 

та суб'єктiв аудиторської дiяльностi 4169  

 

 

 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0616 видане рiшенням АПУ № 

327/4 вiд 28.07.2016р., чинне до 31.12.2021 року 

 

Мiсцезнаходження 36007, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Кучеренка,4,кв.49 

 

Адреса офiсу  36014, м.Полтава, вул.Європейська,  2, офiс 411 

 

Телефон 

 

e - mail:  0505582871 

 

auditlysenko@gmail.com 

 

2.Вiдомостi про умови договору на проведення аудиту: 

 

Дата и номер договору на проведення аудиту Договiр № 2/2021/СК  вiд 25.01.2021р.  

 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту             25.01.2021р. - 23.04.2021р. 

 

 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
За даними вiдповiдальних осiб товариства, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi та стан емiтента. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 
Дата 

виникнення 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 
Вид інформації 



події (Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

26.03.2020 26.03.2020 Відомості про зміну адреси власного веб-сайту емітента 

28.04.2020 28.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

28.04.2020 28.04.2020 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

05.06.2020 05.06.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

09.06.2020 10.06.2020 Відомості про набуття прямо або опосередковано особою 

(особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які 

належать їй та її афілійованим особам, домінуючого 

контрольного пакета акцій 

16.10.2020 16.10.2020 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв 

 


