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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). 

 

Генеральний директор    Безбах Н.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) 

за 2018 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 31681672 

4. Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 201-54-05, (044) 521-74-00 

6. Адреса електронної пошти: office@persha.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 наглядової ради емітента від 26.04.2019, Протокол №66/2019 

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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку:  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

http://persha.ua/abo

ut.html#custom-

html-6x  

 (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 X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції 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 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 емітент X 

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

емітента X 

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

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



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

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

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

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

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

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

пакета акцій  

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

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

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

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

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

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

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

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

акцій) такого емітента  

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

0,1 відсотка розміру статутного капіталу X 

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 X 

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 X 

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  

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 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. 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: 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається, тому що Товариство 

не приймало участi в створеннi юридичних осiб. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що в Товариствi 

вiдсутня посада коропоративного секретаря. 

Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення не надається, тому що таких виплат у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй не надається, тому що змiни 

таких акцiонерiв у звiтному перiодi не було. 

Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав за 

якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй та Iнформацiя 

про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з голосуючими акцiями 

акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, меншою або рiвною 

пороговому значенню пакета акцiй, не надається, тому що приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 



Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 

випускало iншi цiннi папери. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 

похiднi цiннi папери. 

Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв та приватнi акцiонернi товариства не 

розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду не надається, 

тому що Товариство не придбавало власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 

облiгацiй та приватнi акцiонернi товариства не розкривають дану iнформацiю. 

Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого 

емiтента не надається, тому що Товариство не випускало iнших цiнних паперiв, крiм акцiй. 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається, тому що страховi компанiї дану 

iнформацiю не розкривають. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, Iнформацiя вчинення значних правочинiв,  Iнформацiя про вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть та Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi 

товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює 

заiнтересованiсть приватними акцiонерними товариствами не розкривається. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 

боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не надається, тому що 

Товариство не випускало боргових цiнних паперiв. 

Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента не надається, тому що Товариство не має такої 

iнформацiї. 

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

якi здiйснюють контроль над емiтентом не надається, тому що у Товариства немає таких 

договорiв. 

П.п.36-45 не розкриваються, тому що Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї. 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 24.09.2001 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 60000000 

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) 

 245 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 ПАТ КБ "Приватбанк" 

2) МФО банку 

 380775 

3) Поточний рахунок 

 26509057000058 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АБ "Укргазбанк" 

5) МФО банку 

 320478 

6) Поточний рахунок 

 26508239396 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Особисте страхування вiд 

нещасних випадкiв на 

транспортi 

АЕ № 198820 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

 Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

АЕ № 198817 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

 



небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезення 

небезпечних вантажiв 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АЕ № 198786 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування.  Строк дiї лiцензiї з 21.04.2011 

безстроковий. 

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) 

АЕ № 198819 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 30.12.2008 

безстроковий. 

Особисте страхування медичних 

i фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в 

установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного 

бюджету України) на випадок 

iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при 

виконаннi ними службових 

обов'язкiв 

АЕ № 198818 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.05.2009 

безстроковий. 

Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 

АЕ № 198808 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування майна (крiм 

залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу)) 

АЕ № 198812 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування фiнансових ризикiв АЕ № 198814 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 



Страхування кредитiв (у тому 

числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 

кредиту) 

АЕ № 198813 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування наземного 

транспорту (крiм залiзничного) 

АЕ № 198822 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування медичних витрат АЕ № 198821 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

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 д 

АЕ № 198823 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 

транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника)) 

АЕ № 198816 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування 

сiльськогосподарської продукцiї 

3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АЕ № 198811 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 24.01.2006 

безстроковий. 



Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ № 198809 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 

безстроковий. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АЕ № 198815 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 198810 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

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 д 

АЕ № 198823 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 30.12.2008 

безстроковий. 

Страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового 

знищення, випадкового 

пошкодження або псування 

№ 706 05.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2016  

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

№ 707 05.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.04.2016 

безстроковий. 

Медичне страхування 

(безперервне страхування 

здоров'я) 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування залiзничного 

транспорту 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 



безстроковий. 

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 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 05.10.2017 

безстроковий. 

Страхування вiдповiдальностi 

власникiв водного транспорту 

(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

№ 4625 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий. 

Страхування водного 

транспорту (морського 

внутрiшнього та iнших видiв 

водного транспорту) 

№ 4625 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий. 

Страхування судових витрат № 4466 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 21.12.2017 

безстроковий 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ "РА "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 11.04.2019 

uaAA 

ТОВ "РА "СТАНДАРТ -РЕЙТИНГ" уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 09.04.2019 

uaAA 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 Львiвська дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 79021, Львівська обл., м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд. 99-Б 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 



обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Закарпатське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Достоєвського, буд. 6 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Закарпатська дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича, буд.13, оф. 2 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Сумське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 40000, Сумська обл., м. Суми, вул. Петропавлiвська, буд. 62, оф. 10 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Чернiгiвське управлiння 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 14033, Чернігівська обл., м. Чернiгiв, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 3 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Запорiзьке вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 69035, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Панфiловцiв, буд. 11 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Тернопiльська дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 46008, Тернопільська обл., м. Тернопiль, вул. Князя Острозького, буд.48 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 



 Харкiвське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 61000, Харківська обл., м. Харкiв, пр-т Гагарiна, буд. 17 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Волинська дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, буд. 26, офiс 6 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Днiпровське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 49038, Дніпропетровська обл., м. Днiпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 93, оф. 402 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Хмельницька дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 29013, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Проскурiвська, буд. 28 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Одеське управлiння 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 65011, Одеська обл., м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 54 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Чернiвецьке управлiння 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 58005, Чернівецька обл., м. Чернiвцi, вул. Головна, буд. 89 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Iвано-Франкiвське управлiння 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 76010, Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Пилипа Орлика, буд. 4-



Б 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Рiвненське управлiння 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 33013, Рівненська обл., м. Рiвне, проспект Миру, буд. 15 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Вiнницька дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 21036, Вінницька обл., м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 12 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Черкаська дирекцiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 18005, Черкаська обл., м. Черкаси, вул. Пастерiвська, буд. 24 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Житомирське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 10002, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, буд. 50, оф.2 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Полтавське вiддiлення 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 36000, Полтавська обл., м. Полтава, проспект Миру, буд.30-А 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування. 

 

1) Найменування 

 Луганська фiлiя 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 91016, Луганська обл., м. Луганськ, вул. Радянська, буд. 73 

3) Опис 

 Види фiнансових послуг, якi може надавати пiдроздiл:здiйснення добровiльного та 



обов'язкового страхування. 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 910/6338/18 Господарський суд 

м. Києва 

Фiзична особа - 

пiдприємець Транiн 

Володимир 

Євгенович 

ПрАТ "СК "Перша"  Про стягнення 5 819 350,33 грн. Ухвалою 

Пiвнiчного 

апеляцiйного 

господарського 

суду вiд 

19.12.2018р. 

апеляцiйну 

скаргу ФОП 

Транiна В.Є. на 

рiшення 

Господарського 

суду мiста 

Києва вiд 

04.10.2018 р. 

повернуто 

апелянту 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 0015574208, 

26.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штраф Виконано. 

Примітки: 

 

2 0015594208, 

26.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штрафнi (фiнансовi) 

санкцiї 

Виконано. 

Примітки: 

 

3 0015594208, 

26.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штрафнi (фiнансовi) 

санкцiї 

Виконано. 

Примітки: 

 

4 0975871213, 

26.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штраф Виконано. 

Примітки: 

 

5 0066821406, 

22.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штраф Виконано. 

Примітки: 

 

6 0066791406, 

22.12.2018 

ГУ ДФС у м. Києвi Штрафнi (фiнансовi) 

санкцiї 

Виконано. 

Примітки: 

 

7 876/1270/17-4/ФМ, 

01.11.2018 

Нацкомфiнпослуг Штраф Виконано. 

Примітки: 

 

8 426-р, 30.08.2018 АМКУ Штраф Не виконано. 

Примітки: 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Протягом 2018 року емiтент 2 рази змiнював органiзацiйну структуру. 

 

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 

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 245 осiб, середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 5 осiб, 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 27 



осiб, фонд оплати працi - 20325 тис. грн.  

Фонд оплати працi (ФОП) вiдносно попереднього року збiльшився на 4743 тис.грн. 

Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента, в Товариствi вiдсутня. 

 

 

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 

" Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), 02154, м. Київ, Русанiвський 

бульв., 8. Членство в МТСБУ є невiд'ємною умовою здiйснення дiяльностi з обов'язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за 

шкоду, заподiяну третiм особам. ПрАТ "СК "Перша" є членом МТСБУ з 25 травня 2008р., є 

повним членом МТСБУ (статус повного члена дає право реалiзовувати договори мiжнародного 

страхування "Зелена карта"). 

" Об'єднання "Ядерний страховий пул" (ЯСП), 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11, ЯСП є 

об'єднанням страховикiв-резидентiв України, якi в установленому порядку отримали лiцензiю на 

проведення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, ПрАТ "СК 

"Перша" є членом ЯСП з 17 листопада 2017р. на загальних пiдставах (членство в Пулi є умовою 

здiйснення обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за наслiдок ядерного 

iнциденту). 

" Лiга страхових органiзацiй України (ЛСОУ), 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 11-А, к. 

500, ЛСОУ є об'єднанням учасникiв ринку страхових послуг України, яке створене з метою 

захисту iнтересiв своїх членiв та iнших учасникiв ринку страхових послуг, ПрАТ "СК "Перша" є 

членом ЛСОУ з 2010р. на загальних пiдставах. 

" Об'єднання "Український транспортний союз" (УТС), 03022, м. Київ, вул. Кайсарова, 7/9, 

УТС є об'єднанням, створеним з метою сприяння розвитку транспортного комплексу України, 

консолiдацiї зусиль учасникiв УТС для вирiшення питань, пов'язаних з їх статутною дiяльнiстю, 

представлення та захисту на загальнодержавному рiвня економiчних iнтересiв та юридичних 

прав учасникiв Союзу, ПрАТ "СК "Перша" є учасником УТС з 30 грудня 2009 року, 

асоцiйований учасник. 

" Асоцiацiя мiжнародних експедиторiв України (АМЕУ), 01032, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 112-Б, оф. 20, АМЕУ є об'єднанням мiжнародних експедиторiв України, ПрАТ 

"СК "Перша" є членом АМЕУ з 2013р., асоцiйований член. 

" Асоцiацiя "Транспортнi, експедиторськi та логiстичнi органiзацiї в Українi 

"Укрзовнiштранс", 01042, м. Київ, вул. П. Лумумби, 4/6, корп. А, оф. 301, є об'єднанням, що 

сприяє в об'єднаннi експедиторiв, органiзацiї чесної конкуренцiї мiж учасниками ринку, обмiну 

дiловим досвiдом, застосуванню принципу переходу вiд конкуренцiї до партнерства, спрощенню 

процедур мiжнародної торгiвлi, якi спрямованi на досягнення Цiлей Сталого Розвитку ООН, 

керуючись принципами Глобального договору ООН та вимогами стандартiв i технiчних 

регламентiв, ПрАТ "СК "Перша" є учасником Асоцiацiї "Укрзовнiштранс" з 01.01.2018р. на 

загальних пiдставах. 

 

 

 

 

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 

Товариство не проводило спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 



установами, тобто не робило вкладiв, метою яких є отримання прибутку вiд спiльної дiяльностi. 

 

 

 

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

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пропозицiй щодо його реорганiзацiї з боку третiх осiб в звiтному перiодi не надходило. 

 

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

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Концептуально основою цiєї фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi в 

редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (надалi - МСФЗ), якi є обов'язковими для виконання на дату складання фiнансової 

звiтностi. 

 

 

 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

 

Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає 

реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. 

Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх 

оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, 

фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть базуватися на сумах, що 

вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок. 

 

Оцiнюючи, чи вiдповiдає стаття визначенню активу, зобов'язання або власного капiталу, 

Компанiя звертає увагу на сутнiсть та економiчну реальнiсть, а не лише на їхню юридичну 

форму. 

 

До спецiального розпорядження керiвника Компанiї вважати всi активи, якi перебувають у 

власностi Компанiї, контрольованими й достовiрно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, 

зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання. 

 

Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких 

очiкується одержання економiчних вигiд у випадку їхньої реалiзацiї третiм особам. Об'єкти, якi 

не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника Компанiї. 

 

Елементами, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою дiяльностi в звiтi про прибутки та збитки, є 

доходи та витрати.  

 

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво здiйснює оцiнку активiв, 

зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.  

 

Вiдповiднiсть облiкової полiтики протягом року є постiйною i протягом року не змiнювалась, 

крiм застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до фiнансових iнструментiв, що виникли в 

результатi не страхової дiяльностi. 

 

 



 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних та депозитних рахунках у 

банках, короткостроковi депозити з первинним строком погашення 3 мiсяцi або менше. 

 

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з 

грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище. 

 

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

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

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках  у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи повиннi 

бути класифiкованi у склад дебiторської заборгованостi .  

 

Фiнансовi iнструменти 

 

Фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку використовує для 

управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, що 

оцiнює фiнансовий iнструмент.  

 

Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 

 

" фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (АС); 

 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у сукупному доходi (FVОСI); 

 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). 

 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  

 



" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, i  

 

" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену 

частину основної суми.  

 

 

 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки 

в iншому сукупному доходi тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам 

i не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

 

" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 

передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i  

 

" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi строки грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену 

частину основної суми. 

 

Позики утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони 

приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми 

боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 продовжує враховувати їх за 

амортизованою вартiстю.  

 

 

 

Оцiнка бiзнес-моделi. Компанiя проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується 

актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає 

спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому 

розглядатиметься така iнформацiя:  

 

" полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя 

зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на 

отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури 

процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам 

погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або на 

реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв;  

 

" яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя 

повiдомляється управлiнському персоналу; 

 

" ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, 

утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими 

ризиками;  

 

" яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом 

(наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони 

управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором);  

 



" частота, обсяг i строки продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також 

очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв 

розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається 

заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. 

 

 

 

Вплив застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" на класифiкацiю фiнансових 

iнструментiв. Застосування описаних вище змiн облiкових полiтик має наступний вплив на 

класифiкацiю та оцiнку фiнансових iнструментiв станом на 1 сiчня 2018 р.:  

 

" Кредити, виданi клiєнтам, якi класифiкувалися як кредити та дебiторська заборгованiсть 

оцiнювалися за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, оцiнюються за амортизованою 

вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.  

 

" Iнвестицiї в корпоративнi права, утримуванi до погашення, оцiненi за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9.  

 

" Поточнi фiнансовi iнвестицiйнi, якi класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до 

МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ 9.  

 

" Iнструменти капiталу, що класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до МСБО 

39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ 9.  

 

" Класифiкацiя фiнансових зобов'язань не змiниться внаслiдок застосування МСФЗ 9. 

 

Дебiторська заборгованiсть та депозити.  

 

Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Компанiя стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв збиткiв. 

 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, 

Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення 

наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення 

заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.  

 

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 



яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 

активу. 

 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки.       

 

 

Знецiнення фiнансових активiв. Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений 

до категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi 

об'єктивних свiдчень його можливого знецiнення. 

 

Фiнансовий актив є знецiненим, якщо i тiльки якщо iснують об'єктивнi свiдчення того, що пiсля 

первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинила збиток, i що ця подiя справила 

негативний вплив на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, 

величину яких можна надiйно розрахувати. 

 

До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше 

невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на 

умовах, якi в iншому випадку Компанiєю навiть не розглядалися б, ознаки можливого 

банкрутства боржника або емiтента. Крiм того, об'єктивним свiдченням знецiнення такої 

iнвестицiї є значне або тривале зниження її справедливої вартостi нижче її фактичної вартостi. 

 

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Компанiя аналiзує iсторичнi данi щодо ступеня 

ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованих з 

урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi 

яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б 

очiкувати, виходячи з iсторичних тенденцiй. 

 

По фiнансових активах, рух яких заблоковано згiдно рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, Компанiя оцiнює пiдстави блокування руху. За цiнними паперами, 

по яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття кримiнального провадження чи блокування на 

строк до усунення порушення, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, 

що свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї 

юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв). Компанiя може прийняти рiшення щодо 

перенесення даного активу до складу "Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи 

вибуття" на строк до 1 року з дати рiшення. По фiнансових активах, рух яких припинено 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на пiдставi ознак 

фiктивностi, Компанiя визнає знецiнення, якщо протягом року з дати рiшення обiг цiнних 

паперiв не вiдновлюється, емiтенти не виключаються iз перелiку емiтентiв з ознаками 

фiктивностi i не оскаржують рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

в установленому законом порядку, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про 

знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи, 

скасування емiсiї цiнних паперiв). 

 

За наявностi об'єктивних свiдчень того, що первинна вартiсть може не бути вiдшкодована, 

фiнансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, вважається знецiненим. Об'єктивне 



свiдоцтво того, що первинна вартiсть може не бути вiдшкодована, на додаток до якiсних 

критерiїв забезпечення, включає значне або тривале зниження справедливої вартостi нижче 

величини первинної вартостi. 

 

Якщо фiнансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, знецiнюється згiдно з якiсними 

або кiлькiсними критерiями знецiнення, встановленими Компанiєю, подальшi зниження 

справедливої вартостi на подальшi звiтнi дати признається як знецiнення. Таким чином, в 

кожному звiтному перiодi вiдносно фiнансового активу, який був визначений таким, що 

пiддався знецiненню згiдно з критерiями знецiнення Компанiї, знецiнення визнається у розмiрi 

рiзницi мiж справедливою вартiстю i первинною вартiстю за вирахуванням ранiше визнаного 

знецiнення. 

Цей накопичений збиток вiд знецiнення виключається зi складу iншого сукупного доходу i 

включається до складу прибутку або збитку за перiод, являє собою рiзницю мiж вартiстю 

придбання вiдповiдного активу i його поточною справедливою вартiстю за вирахуванням всiх 

збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. 

 

 

 

 

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  

Основнi види продукцiї або послуг - страхування та перестрахування. Обсяги виробництва (у 

натуральному та грошовому виразi) - 518 тисяч договорiв, 527,2 млн. грн. страхових платежiв. 

Найбiльшi надходження - за договорами страхування "Зелена картка" (49,4%), страхування 

цивiльної вiдповiдальностi на транспортi: у формi добровiльного (16,2%), у формi обов'язкового 

(14,1%). 

Перспективнiсть виробництва окремих товарiв, виконання робiт та надання послуг - надання 

страхових послуг є досить перспективним, оскiльки страхуванням охоплено лише невелику 

частину населення України. Залежнiсть вiд сезонних змiн - надходження зменшуються у перiоди 

вiдпусток та святкових днiв. Основнi ринки збуту - Україна. Основнi клiєнти - Перевiзники, 

фiзичнi особи.  

 

Процес управлiння ризиками поширюється на усi види дiяльностi Компанiї. Управлiння 

ризиками вiдбувається на тому рiвнi, на якому вони виникають або можуть виникнути. Процес 

управлiння ризиками iнтегрований до щоденної дiяльностi, має безперервний i комплексний 

характер. 



 

Система управлiння ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту Компанiї на усiх 

рiвнях. Для забезпечення фiнансової рентабельностi надання страхових послуг ризик-

менеджмент розрiзняє: 

 

" Андеррайтинговий ризик, який включає:  

 

 ризик недостатностi 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. 

 

" Ринковий ризик, який 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 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. 

 

" Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

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

страховиком. 

 

" 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. 

 

Серед заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, iнтересiв страхувальникiв та 

акцiонерiв Компанiя: 

 

- акумулює  кошти на превентивнi заходи (при страхуваннi пасажирiв); 

 

- складає iнструкцiї та методичнi матерiали для страхувальникiв; 

 

- здiйснює актуарнi розрахунки величин тарифiв для нових страхових продуктiв; 



 

- розраховує та аналiзує перiодичнi показники збитковостi страхових продуктiв; 

 

- здiйснює перестрахування ризикiв за принципом надiйностi та ефективностi; 

 

- оцiнює ефективнiсть та надiйнiсть активiв; 

 

- здiйснює розмiщення активiв з урахуванням диверсифiкацiї, рентабельностi, надiйностi 

та прибутковостi; 

 

- сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу;  

 

- враховує iнновацiйнi процеси на страховому ринку, а саме: впродовж 2018року 

продовжувалося постiйне вдосконалення та автоматизацiя єдиної облiкової системи Компанiї 

"1С:Пiдприємство 8.2", що забезпечує щоденний контроль надходжень страхових платежiв вiд 

агентiв та страхувальникiв, забезпечує промiжний контроль фiнансових показникiв структурних 

пiдроздiлiв та Компанiї у цiлому, а також дозволяє швидко та гнучко адаптуватися до 

нововведень у сферi страхування. 

 

 

 

Заходи щодо розширення виробництва та ринкiв збуту - застосування методу прямого продажу, 

тiснiша спiвпраця з перевiзниками, надання допомiжного страхового сервiсу. Канали збуту й 

методи продажу - агентський, брокерський, через штатних спiвробiтникiв, через Iнтернет, через 

автодiлерiв, продаж на робочому мiсцi. Джерела сировини, їх доступнiсть та динамiка цiн - 

емiтент сировини у роботi не використовує. Iнформацiя про особливостi стану розвитку галузi 

виробництва, в якiй здiйснює дiяльнiсть Товариство - розвиток галузi страхування ускладнено 

через низьку купiвельну спроможнiсть в Українi, посилюється конкуренцiя на ринку 

страхування. Рiвень впровадження нових технологiй, нових товарiв - розроблено 5 страхових 

продуктiв. Становище Товариства на ринку: 18 мiсце у рейтингу серед страхових компанiй за 

2018 рiк. Iнформацiя про конкуренцiю в галузi - на ринку страхування працює 281 страхова 

компанiя. На 31.12.2018 на страховому ринку України працювало 60 СК з iноземним капiталом, 

из них 49 - ризиковi компанiї, 11 - по страхуванню життя. 88,4 % страхових платежiв 

аккумулюють ТОП100 страховикiв на ринку "non-life' (25% вiд загального числа страховикiв 

"non-life'). Таким чином, ринок ризикового страхування характеризується високим рiвнем 

конкуренцiї. Iнформацiя про особливостi продукцiї (послуг) Товариства: всi послуги СК 

розробленi на пiдставi Закону України "Про страхування" та дiючого законодавства України. 

Перспективнi плани розвитку Товариства - забезпечення стабiльного росту, якiсне 

обслуговування клiєнтiв, вироблення статусу ефективної компанiї - лiдера ринку страхування, 

пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв на всiх рiвнях, органiзацiя обмiну досвiдом мiж 

пiдроздiлами, постiйне вдосконалення процесу страхування, стимулювання створення нових 

продуктiв, iнновацiй в технологiях, обслуговуванню, маркетингу. Кiлькiсть постачальникiв за 

основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi 

постачання - такi постачальники вiдсутнi. 

 

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  

Значних придбань або вiдчужень активiв за останнi п'ять рокiв не вiдбувалося. 

 



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 

Iнформацiя про основнi засоби емiтента - основними засобами емiтента є об'єкти нерухомостi, 

меблi, оргтехнiка, автомобiлi. Для розмiщення пiдроздiлiв орендуються об'єкти у Вiнницi, 

Днiпрi, Запорiжжi, Львовi, Мукачевому, Полтавi, Рiвному, Тернополi, Харковi, Хмельницькому, 

Черкасах, Чернiвцях, Чернiговi, Iвано-Франкiвську та Одесi. Значних правочинiв емiтент щодо 

них не здiйснював. Виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання - виробничi 

потужностi вiдсутнi, обладнання у роботi не використовується. Спосiб утримання активiв, 

мiсцезнаходження основних засобiв - за мiсцезнаходженням Головного офiсу та вiдокремлених 

структурних пiдроздiлiв. Екологiчнi питання, що можуть позначитися на використаннi активiв 

пiдприємства - вiдсутнi. Iнформацiя щодо планiв капiтального будiвництва, розширення або 

удосконалення основних засобiв - планiв немає, характер та причини таких планiв - планiв 

немає, суми видаткiв, в тому числi вже зроблених - не сплачувалися, опис методу фiнансування - 

методи не застосовуються, прогнознi дати початку та закiнчення дiяльностi та очiкуване 

зростання виробничих потужностей пiсля її завершення - поки не визначено. 

 

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

економічних обмежень 

Нестабiльна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi. Дiяльнiсть Товариства значною мiрою 

залежить вiд законодавчих або економiчних обмежень. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Полiтика щодо фiнансування дiяльностi Товариства - самофiнансування, у разi необхiдностi - 

залучення коштiв акцiонерiв. Достатнiсть робочого капiталу для поточних потреб - 100 %. 

Можливi шляхи покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента - оптимiзацiя затрат. 

 

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

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

Укладених, але не виконаних договорiв на кiнець звiтного перiоду договорiв, Товариство немає. 

 

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) 

Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає удосконалення умов страхування, 

враховуючi потреби страхового ринку. 

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення 

фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а 

також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами 

товариства. 

 

 

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

та розробку за звітний рік 



Товариство, в силу виду своєї дiяльностi, не проводить дослiдження та розробки. 

 

 

 

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 iнвесторами фiнансового стану та 

результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

Акцiонери Акцiонери згiдно з реєстром власникiв 

цiнних паперiв 

Наглядова рада 3 (три) Члени Наглядової ради. А саме: 

Голова та члени Наглядової ради 

Тараненко Олег Iванович - Голова 

Наглядової ради 

Костюченко Леонд Михайлович - член 

Наглядової ради 

Кучинський Юрiй Федорович - член 

Наглядової ради 

 

Рада директорiв Генеральний директор Безбах Наталiя Володимирiвна - 

генеральний директор 

Ревiзор Ревiзор Гужевська Тетяна Констянтинiвна - 

ревiзор 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Генеральний директор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Безбах Наталiя Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1972 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група" , 32893860, радник з розвитку 

фiнансових проектiв фiнансового департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 28.11.2007, обрано безстроково 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 

29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор. Посади на 



будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди (в тому числi у 

натуральнiй формi) - 1208563  грн. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Тараненко Олег Iванович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 33 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ЗАТ "АТП № 11263", 03116157, заступник директора з економiки 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 

33 роки. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: директор, Голова правлiння, Голова 

Наглядової ради. Посадова особа обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ "АТП 11263" 

(03116157), мiсцезнаходження: 49052, м. Днiпро, вул. Орловська, 21. Розмiр виплаченої 

винагороди (в тому числi у натуральнiй формi) - винагорода не виплачувалася. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Кучинський Юрiй Федорович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1953 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 51 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 16307261, Вiце-президент 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 

51 рiк. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Вiце-президент. Посадова особа обiймає 

посаду Вiце-президента Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 16307261, 

08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 1 "А". Розмiр 

виплаченої винагороди (в тому числi у натуральнiй формi) - винагорода не виплачувалася. 

 



1) Посада 

 Член Наглядової ради (акцiонер) 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Костюченко Леонiд Михайлович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1955 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 46 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 16307261, Президент 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.12.2018, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 

46 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Президент Асоцiацiї мiжнародних 

автомобiльних перевiзникiв України, член Наглядової ради. Посадова особа обiймає посаду 

Президента Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України (ЄДРПОУ - 16307261), 

мiсцезнаходження: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 

Чорновола, 1 "А". Розмiр виплаченої винагороди (в тому числi у натуральнiй формi) - 

винагорода не виплачувалася. 

 

 

1) Посада 

 Ревiзор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Гужевська Тетяна Костянтинiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1954 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 47 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 16307261, начальник 

фiнансово-економiчного департаменту 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 03.02.2009, обрано до 28.04.2019 р. 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 

47 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Ревiзор. Обiймає посаду начальника 

фiнансово-економiчного департаменту Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв 

України (ЄДРПОУ - 16307261), мiсцезнаходження: 08133, Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н, м. Вишневе, вул. Чорновола, 1 "А". Розмiр виплаченої винагороди (в тому числi у 

натуральнiй формi) - винагорода не виплачувалася. 

 



 

 

 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Пухтiй Iрина Валентинiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1971 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК ", 31681672,, заступник головного бухгалтера 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 08.11.2016, обрано безстроково 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  роботи - 

29 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер, заступник 

головного бухгалтера, директор з фiнансiв. Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

Розмiр виплаченої винагороди (в тому числi у натуральнiй формi) - 253 897 грн. 

 

 

 

1) Посада 

 Внутрiшнiй аудитор 

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коршок Iрина Анатолiївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1986 

5) Освіта 

 Вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "ПЕРША", 31681672, провiдний фахiвець зi страхування Департаменту облiку 

та звiтностi 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 02.04.2012, обрано безстроково 

9) Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочинин не має. Загальний стаж роботи 

- 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: внутрiшнiй аудитор, провiдний 

фахiвець зi страхування Департаменту облiку та звiтностi. Посад на будь-яких iнших 

пiдприємствах не обiймає. Розмiр виплаченої винагороди (в тому числi у натуральнiй формi) - 



винагорода не виплачувалася. 

 

Наглядовою радою Товариства Коршок Iрину Анатолiївну звiльнено з посади внутрiшнього 

аудитора 24.01.2019 р. Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства з 25.01.2019 р. на посаду 

внутрiшнього аудитора призначено Ягодзинську Тетяну Володимирiвну. 

 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Генеральний 

директор 

Безбах Наталiя 

Володимирiвна 

 134 833 22,472166 134 833 0 

Голова Наглядової 

ради 

Тараненко Олег 

Iванович 

 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Кучинський Юрiй 

Федорович 

 1 440 0,24 1 440 0 

Член Наглядової 

ради 

Костюченко 

Леонiд 

Михайлович 

 134 833 22,472166 134 833 0 

Ревiзор Гужевська Тетяна 

Костянтинiвна 

 30 000 5 30 000 0 

Головний 

бухгалтер 

Пухтiй Iрина 

Валентинiвна 

 0 0 0 0 

Внутрiшнiй 

аудитор 

Коршок Iрина 

Анатолiївна 

 0 0 0 0 

Усього 301 106 50,184332 301 106 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) 

Асоцiацiя мiжнародних 

автомобiльних перевiзникiв 

України 

16307261 

08133, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, 

вул. Чорновола, будинок 1 "А" 

24 

Вiатранс СА (ШВЕЙЦАРIЯ)  
СН-

660.0.454.987-7 

1205, Швейцарiя,  Женева, де 

Сен-Лєже, будинок 8 
22 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Костюченко Леонiд Михайлович 22,4722 

Безбах Наталiя Володимирiвна 22,4722 

Усього 90,9444 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Стратегiя Товариства щодо подальшого розвитку передбачає удосконалення умов страхування, 

враховуючі потреби страхового ринку. 

 

 

 

Стратегiя подальшої дiяльностi товариства на найближчий рiк буде спрямована на полiпшення 

фiнансового стану товариства за рахунок корегування за необхiдностi тарифної полiтики, а 

також утримання та приросту страхового портфелю за умови контролю за витратами 

товариства. 

 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
- Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Перша" працює на страховому 

ринку України з 2001 року. З початку 2009 року ПрАТ "СК "Перша" за погодженням з 

Мiжнародним союзом автомобiльного транспорту набула статусу Нацiонального страховика 

книжок мiжнародних дорожних перевезень за системою МДП. У 2010 роцi ПрАТ "СК "Перша" 

стала повним членом Моторного (транспортного) страхового бюро України. З 2010 року - член 

Лiги страхових органiзацiй України. У 2010 роцi - номiнант "Краща технологiчна компанiя" 1-

ого Всеукраїнського конкурсу "Лiдер страхового ринку - 2009" за версiєю журналу "Банкiр". У 

2011 роцi - Генеральний директор ПрАТ "СК "Перша" Безбах Наталiя Володимирiвна стала 

Лауреатом конкурсу "Лiдер страхового ринку 2010" за версiєю журналу "Банкиръ" у номiнацiї 

"Панi Insurance". У 2011 роцi ПрАТ "СК "Перша" - номiнант "Лiдер страхового ринку з 

впровадження нових методологiй ризик-менеджменту" 2-ого Всеукраїнського конкурсу "Лiдер 



страхового ринку - 2010". В 2012 роцi Рiвень надiйностi компанiї uaА+ пiдтверджений 

рейтинговим агентством <Експерт РА> та отримано премiя <За впровадження якiсних 

iнновацiйних страхових продуктiв> Мiжнародної Академiї Рейтингових Технологiй i Соцiологiї 

<Золота фортуна>. В 2013 роцi - Генеральний директор СК <Перша> Наталiя Безбах - Лауреат 

1-го Всеукраїнського конкурсу <Ледi Фiнанс>-2012> за версiєю журналу <Банкиръ>, як доказ - 

<Страхова компанiя <Перша> - номiнант номiнацiї <Лiдер за темпами врегулювання справ> IV 

Всеукраїнського конкурсу <Лiдер страхового ринку - 2012> за версiєю журналу <Банкиръ>. В 

2014 роцi ПрАТ "СК <Перша> отримала Українську народну премiю в номiнацiї <Краща 

страхова компанiя 2013 року>. Генеральний директор ПрАТ "СК <Перша> Наталiя Безбах 

отримала премiю <ПРОМЕТЕЙ - ПРЕСТИЖ> в номiнацiї <Лiдер страхового ринку року>, 

здобувши титул <Людина року - 2013>. У 2015 році - Лауреат Української народної премії в 

номінації "Краща страхова компанія 2014 року", СК "Перша" стала лідером рейтингу "Сумлінні 

платники податків", Лауреат номінації Альманаху "Фінансові послуги". У 2016 році - Престижні 

нагороди від видання "Україна Бізнес": "Репутація операторів ринку фінансових послуг" і "ТОП-

менеджери успішних компаній 2015", Лауреат номінації "Лідер клієнтської довіри" VІІІ 

Всеукраїнського конкурсу "Лідер страхового ринку - 2016" за версією журналу "Банкиръ", 

Лауреат рейтингу "ТОП-5 найбільш інвестиційно привабливих страхових компаній України" 

Міжнародного фінансового клубу "Банкиръ". У 2017 році - Членство в Ядерному страховому 

пулі, Членство в Асоціації "УКРЗОВНІШТРАНС", Членство у Всеукраїнській Асоціації 

Імпортерів та Дилерів, Лауреат Української народної премії в номінації "Краща страхова 

компанія 2016 року". У 2018 році - Лауреат премії "Лідер року 2017" Національного бізнес-

рейтингу, Номінант "Національного Рейтингу якості товарів та послуг" "Краще підприємство 

країни 2017 року", за підсумками роботи у 2018р. провідний інформаційний ресурс страхового 

ринку - "Insurance Top" - визнав ПрАТ "СК "Перша" "Лідером у страхуванні в галузі 

автоперевезень". 

 

 

 

 

 

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: 
Iнформацiя про укладення  деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних ЦП протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало таких операцiй. 

 

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 
 

 

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

ризику грошових потоків 
 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
Кодекс корпоративного управлiння Компанiї (надалi - Кодекс) затверджено позачерговими 

загальними зборами акцiонерiв 20 листопада 2012 року. 

Кодекс є документом, який визначає та закрiплює основнi принципи та стандарти 



корпоративного управлiння Компанiї, принципи захисту iнтересiв акцiонерiв, страхувальникiв 

та iнших зацiкавлених осiб, принципи прозоростi прийняття рiшень, вiдповiдальностi керiвникiв 

Компанiї та iнформацiйної вiдкритостi. Метою Кодексу є формування та впровадження у 

повсякденну практику Компанiї ефективних норм та найкращої практики корпоративного 

управлiння, якi базуються на беззаперечному дотриманнi Компанiєю встановлених 

загальноприйнятих, прозорих та зрозумiлих правил ведення бiзнесу на страховому ринку, 

пiдвищення конкурентоздатностi та привабливостi Компанiї, пiдвищення довiри до Компанiї з 

боку страхувальникiв та акцiонерiв. 

Протягом 2018 року Компанiя дотримувалася законодавства України, належним чином 

забезпечувала захист прав i законних iнтересiв акцiонерiв. Розмежовуючи обов`язки i 

повноваження мiж органами управлiння Компанiї, забезпечувала прозорiсть та своєчаснiсть 

подання достовiрної iнформацiї, запобiгаючи при цьому виникненню конфлiктiв iнтересiв.  

Дотримання принципiв Кодексу корпоративного управлiння у поєднаннi з системою управлiння 

ризиками та ефективним контролем за фiнансовою дiяльнiстю Компанiї сприяли зростанню 

прибутковостi, фiнансової стiйкостi та рентабельностi Компанiї. 

 

 

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

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

юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством 

вимоги. 

 

 

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 
Емiтен не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в абзацах 

другому або третьому пункту 1 цiєї частини. 

Рiшення не застосовувати деякi положення кодексу корпоративного управлiння, зазначеного в 

абзацах 2 та 3 пункту 1 цiєї частини, Товариством не приймалось. 

  

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 23.04.2018 

Кворум зборів 99,68 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

3.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення 



за наслiдками його розгляду.  

4.Звiт Наглядової Ради Товариства за 2017 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками його розгляду.  

5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк з урахуванням вимог, 

передбачених законом.  

6.Звiт Ради директорiв за 2017 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Ради директорiв.  

7.Звiт Ревiзора за 2017 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Ревiзора та затвердження висновкiв Ревiзора.  

8.Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення 

його у новiй редакцiї. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю 

у складi: Голова лiчильної комiсiї - Iваненко Микола Володимирович. З 

другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Головою Зборiв - 

Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - Iваненка Миколу 

Володимировича. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

затвердити рiчний звiт Товариства за 2017 рiк. З четвертого питання 

порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Наглядової Ради Товариства 

за 2017 рiк. З п'ятого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: отриманий 

прибуток направити на виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам. З 

шостого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: затвердити звiт Ради 

директорiв Товариства за 2017 рiк. З сьомого питання порядку денного 

ВИРIШИЛИ: не затверджувати звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк. Взяти 

до вiдома звiт та висновки Ревiзора за 2017 рiк. З восьмого питання 

порядку денного ВИРIШИЛИ: внести змiни та доповнення до Статуту 

Товариства у зв'язку з його приведенням у вiдповiднiсть до чинного 

законодавства України шляхом викладення у новiй редакцiї. 

Уповноважити Голову загальних зборiв Безбах Наталiю Володимирiвну 

пiдписати Статут у новiй редакцiї. Уповноважити Генерального директора 

Безбах Наталiю Володимирiвну забезпечити проведення державної 

реєстрацiї Статуту у новiй редакцiї. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 03.12.2018 

Кворум зборів 99,68 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах:  

1.Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2.Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

3.Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень членiв 

Наглядової Ради. 

4.Обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових 

договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх винагороди, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових 

договорiв з членами Наглядової Ради. 

5.Вiдчуження частки приватного акцiонерного товариства "Страхова 



компанiя "Перша" у товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант-

транзит". 

6.Затвердження основних принципiв формування бюджету Товариства на 

2019 рiк. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - 

порядок денний затверджений Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 

надходило. Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних 

зборiв, - Наглядова рада. Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати лiчильну комiсiю 

у складi: Голова лiчильної комiсiї - Iваненко Микола Володимирович. З 

другого питання порядку денного ВИРIШИЛИ: обрати Головою Зборiв - 

Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - Iваненка Миколу 

Володимировича. З третього питання порядку денного ВИРIШИЛИ: 

припинити повноваження Голови Наглядової Ради Тараненка Олега 

Iвановича; припинити повноваження Члена Наглядової Ради Костюченка 

Леонiда Михайловича; припинити повноваження Члена Наглядової Ради 

Мусатенко Олени Вiкторiвни. З четвертого питання порядку денного 

ВИРIШИЛИ: обрати наступний склад Наглядової Ради Товариства: Голова 

Наглядової Ради - Тараненко Олег Iванович, члени Наглядової Ради - 

Костюченко Леонiд Михайлович та Кучинський Юрiй Федорович; 

затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з 

членами Наглядової Ради; встановити розмiр винагороди членiв 

Наглядової Ради, що мiститься в умовах цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з членами Наглядової Ради; уповноважити Генерального 

директора Товариства Безбах Наталiю Володимирiвну вiд iменi Товариства 

пiдписати цивiльно-правовi договори з членами Наглядової Ради про 

здiйснення їх повноважень. З п'ятого питання порядку денного 

ВИРIШИЛИ: вiдчужити частку приватного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Перша", що становить 100  % статутного капiталу 

товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант-транзит", шляхом 

продажу за договором купiвлi-продажу частки (у разi необхiдностi - 

нотарiально засвiдченим) за цiною 100 000,00 (сто тисяч грн. 00 коп.) 

гривень 00 копiйок без ПДВ. З шостого питання порядку денного 

ВИРIШИЛИ: змiнити основнi принципи формування бюджету Товариства 

на 2019 рiк з урахуванням збiльшення вiдрахувань до фондiв МТСБУ та 

особливостей дiяльностi Товариства у 2018 роцi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 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 (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
 X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук X  

Інше 

(зазначити) 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 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) 

Надання згоди на вiдчуження частки ПрАТ "СК "Перша" у товариствi з 

обмеженою вiдповiдальнiстю "Гарант-транзит". 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

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 

простих акцій товариства  

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 23.04.2018 р. 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення: Позачерговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 03,12.2018 р. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)? 

 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту  X 

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) Комiтети в складi Наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети в складi Наглядової 

ради не створювались. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Тараненко Олег Iванович Голова Наглядової ради  X 

Опис:  

Костюченко Леонiд 

Михайлович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Кучинський Юрiй 

Федорович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

 

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) 

До складу Наглядової Ради можуть входити лише фізичні 

особи. 

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) 

 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
В звiтному роцi було проведено 7 (сiм) засiдань Наглядової ради.  

 

Загальний опис прийнятих на них рiшень: приймались рiшення щодо: скликання та проведення 

рiчних загальних зборiв на 23.04.2018 р.; щодо скликання та проведення позачергових загальних 

зборiв на 03.12.2018 р.; щодо придбання частки засновника (учасника) у статутному 

(складеному) капiталi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАРАНТ-ТРАНЗИТ"; щодо 

вiдчуження частки ПрАТ "СК "Перша" в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГАРАНТ-

ТРАНЗИТ" шляхом продажу за договором купiвлi-продажу частки; щодо придбання облiгацiй 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕСКА КАПIТАЛ"; щодо встановлення дати 

складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядок та строк їх виплати; 

щодо вiдчуження частки ПрАТ "СК "Перша" в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Панта рей систем". 

 

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) 

 

 

Інформація про виконавчий орган 
 



Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Рада директорiв - Генеральний директор Функцiональнi обов'язки Генерального 

директора полягають в: 

- органiзацiї виконання рiшень Загальних 

зборiв акцiонерiв; 

- органiзацiї роботи зi складання рiчних 

бiзнес-планiв, iнших стратегiчних та 

оперативних планiв дiяльностi Товариства, 

включаючи фiнансовi, маркетинговi та 

виробничi питання;  

- органiзацiї документообiгу у Радi директорiв 

у його вiдносинах з акцiонерами, iншими 

органами Товариства, державними органами, 

органами владних повноважень, 

пiдприємствами, установами, органiзацiями 

та фiзичними особами, у тому числi 

пiдприємцями; 

- скликання та органiзацiя проведення 

засiдань Ради директорiв; 

- прийняття на роботу та звiльнення 

працiвникiв Товариства, застосування до них 

заохочувальних заходiв та стягнень. 

Прийняття на роботу та звiльнення з роботи 

працiвникiв Товариства проводиться 

Генеральним директором у порядку, що 

визначений чинним законодавством України; 

- подання на розгляд трудового колективу 

Товариства проекту колективного договору, 

забезпечення виконання Товариством 

обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами 

колективного договору; 

- пiдписання вiд iменi Товариства 

довiреностей на управлiння фiлiями, 

представництвами та iншими вiдокремленими 

пiдроздiлами Товариства; 

- затвердження перелiку майна, що потрiбно 

передати у володiння та користування фiлiй, 

представництв, дирекцiй, управлiнь та 

вiддiлень, ухвалення рiшення про повернення 

майна Товариства, що передано фiлiям, 

представництвам, дирекцiям, управлiнням та 

вiддiленням чи набуто ними для Товариства; 

- приймання будь-яких кадрових рiшень (у 

тому числi стосовно прийому на роботу, 

звiльнення, призначення на посаду) щодо 

керiвникiв, їх заступникiв та головних 

бухгалтерiв фiлiй, представництв, дирекцiй, 

управлiнь та вiддiлень i укладання трудових 

договорiв (контрактiв) з керiвниками, їх 

заступниками та головними бухгалтерами 

фiлiй, представництв, дирекцiй, управлiнь та 



вiддiлень; 

- визначення умов оплати працi керiвникiв, їх 

заступникiв та головних бухгалтерiв фiлiй, 

представництв, дирекцiй, управлiнь та 

вiддiлень; 

- затвердження правил внутрiшнього 

трудового розпорядку; 

- затвердження штатного розкладу Товариства 

(у т.ч. фiлiй, представництв, дирекцiй, 

управлiнь та вiддiлень); 

- затвердження правил страхування, 

страхових тарифiв, прийняття рiшень про 

змiну умов страхування. 

 

Опис Iнформацiя про виконавчий орган (данi про 

склад колегiального виконавчого органу (за 

наявностi) емiтента, про проведенi засiдання i 

порядок прийняття рiшення та загальний опис 

прийнятих на них рiшень) не надається, тому 

що у Товариства створено одноосiбний 

виконавчий орган. Згiдно зi Статутом 

Товариства, у випадку не обрання 

Наглядовою Радою Товариства iнших членiв 

Ради директорiв, рiшення з усiх питань, 

вiднесених до компетенцiї Ради директорiв, 

приймається Генеральним директором 

одноосiбно.  

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

посаду ревізора 

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

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 



органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
так 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 так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні ні так ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні ні так ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду  X 

Положення про виконавчий орган  X 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть)  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 



Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так ні так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

так ні ні так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так ні так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні так ні так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

ні ні ні так ні 



товариства 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  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  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

 

 

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 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Асоцiацiя мiжнародних 

автомобiльних перевiзникiв України 

16307261 24 

2 Viatrans SA (№ компанії CHE-

101.361.429, зареєстрована в 

торговому реєстрі кантону Женева 

за номером CH-660.0.454.987-7) 

 22 

3 Костюченко Леонiд Михайлович  22,472166 

4 Безбах Наталiя Володимирiвна  22,472166 

 

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 

600 000 500 Вiдповiдно до п.10 Прикiнцевих та 

перехiдних положень Закону 

України "Про депозитарну систему 

України", акцiї акцiонерiв, якi не 

уклали договiр з депозитарною 

установою, не враховуються при 

визначеннi кворуму та при 

голосуваннi на загальних зборах 

акцiонерiв Товариства. 

12.10.2014 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх 

звільнення 
Кiлькiсний склад Наглядової Ради Товариства становить 3 (три) особи, якщо iнше не 

встановлено рiшенням Загальних зборiв. У будь-якому випадку така кiлькiсть повинна бути 

непарною. 

До складу Наглядової Ради можуть входити лише фiзичнi особи. Члени Наглядової Ради 

Товариства обираються з числа акцiонерiв, осiб, якi представляють їхнi iнтереси (представники 

акцiонерiв) або незалежних директорiв.  

Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi 

повноваження iншiй особi. 

Обрання членiв Наглядової Ради Товариства здiйснюється простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах. 

Голова Наглядової Ради Товариства обирається Загальними зборами Товариства з числа членiв 

Наглядової Ради. 

У разi, якщо Наглядову Раду обрано на певний строк i пiсля закiнчення строку, на який обрано 

Наглядову Раду, Загальними зборами акцiонерiв з будь-яких причин не прийнято рiшення про 

обрання або переобрання Наглядової Ради, повноваження членiв Наглядової Ради 

продовжується до дати прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про обрання або 



переобрання Наглядової Ради. 

Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової Ради необмежену кiлькiсть разiв. 

Повноваження члена Наглядової Ради припиняються достроково: 

1) за власним бажанням з письмовим повiдомленням Товариства за 2 тижнi; 

2) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила пiдтверджену у порядку, встановленому чинним 

законодавством України, тимчасову непрацездатнiсть протягом 4 мiсяцiв поспiль); 

3) набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання ним його обов'язкiв (позбавлення волi, судова 

заборона обiймати певнi посади); 

4) у разi смертi, визнання недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим; 

5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера; 

6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради - 

незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених 

чинним законодавством України. 

Акцiонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент 

замiнити такого представника iншим представником. Для цього акцiонер направляє Товариству 

письмове повiдомлення про замiну свого представника. Повiдомлення повинне мiстити 

iнформацiю, передбачену чинним законодавством України, а також вiдомостi про нового 

представника акцiонера в обсязi, який вимагається при поданнi кандидатури до складу 

Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є 

представником декiлькох акцiонерiв, повiдомлення про замiну члена Наглядової ради - 

представника акцiонерiв пiдписується всiма акцiонерами, представником яких член Наглядової 

ради є. 

У разi, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати 

вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України, вiн повинен 

скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового повiдомлення 

Товариству. 

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або 

менше її, обраного Загальними зборами, кiлькiсного складу Наглядова рада не може приймати 

рiшення, крiм рiшень з питань скликання позачергових Загальних зборiв для припинення 

повноважень решти членiв Наглядової ради та обрання її нового складу  В такому випадку, 

Товариство має скликати позачерговi загальнi збори протягом трьох мiсяцiв з дня, коли кiлькiсть 

членiв Наглядової ради, повноваження яких дiйснi, становитиме половину або менше її 

кiлькiсного складу. 

Член Наглядової Ради здiйснює свої повноваження на пiдставi договору з Товариством. 

Вiд iменi Товариства договiр пiдписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. 

Дiя договору з членом Наглядової Ради припиняється у разi припинення його повноважень.  

Члени Наглядової Ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуванi 

ними функцiональнi обов'язки грошову винагороду. Розмiр та умови виплати такої винагороди 

визначаються Загальними зборами акцiонерiв. 

 

Виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Рада 

директорiв, яку очолює Генеральний директор. 

Кiлькiсний та персональний склад, призначення членiв Ради директорiв. 

До складу Ради директорiв постiйно входить Генеральний директор. Iншi члени Ради директорiв 

обираються Наглядовою Радою Товариства. У випадку не обрання Наглядовою Радою 

Товариства iнших членiв Ради директорiв, рiшення з усiх питань, вiднесених до компетенцiї 

Ради директорiв, приймається Генеральним директором одноосiбно. Генеральний директор 

обирається Загальними зборами акцiонерiв на невизначений строк.  

Повноваження члена Ради директорiв припиняються достроково: 



1) у разi одностороннього складання iз себе повноважень члена Ради директорiв;  

2) у разi виникнення обставин, що вiдповiдно до чинного законодавства України 

перешкоджають виконанню обов'язкiв члена Ради директорiв; 

3) прийняття Наглядовою Радою Товариства рiшення про вiдкликання члена Ради директорiв за 

невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язкiв, з урахуванням 

обмежень, встановлених Статутом; 

4) в iнших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 

Ревiзор обирається Загальними зборами акцiонерiв. Ревiзором не можуть бути члени Наглядової 

Ради Товариства, Ради директорiв, iншi особи, визначенi чинним законодавством України. 

Строк повноважень Ревiзора становить п'ять рокiв. 

Ревiзором можуть бути лише акцiонери (їх представники), якi мають вiдповiднi знання та досвiд 

в органiзацiї контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю пiдприємств. 

 

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

особам емiтента в разi їх звiльнення приватними акцiонерними товариствами не надається 

згiдно iз ч.8 ст. 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". 

 

 

 

 

 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового 

договору, трудового договору з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства. Члени 

Наглядової ради мають право iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради, вносити 

пропозицiї, обговорювати та голосувати з питань порядку денного засiдань Наглядової ради, 

ознайомлюватись з протоколами засiдань Наглядової ради, добровiльно скласти свої 

повноваження члена Наглядової ради, попередивши про це Товариство не менш нiж за два 

тижнi, отримувати винагороду за виконання повноважень члена Наглядової ради. 

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. У виняткових випадках члену Наглядової Ради 

Товариства надається право уповноважити iншу особу представляти його на засiданнях 

Наглядової Ради Товариства, у випадку вiдсутностi можливостi особистої участi у роботi 

Наглядової Ради Товариства з поважних причин. Таке повноваження повинно бути надане з 

дотриманням вимог чинного законодавства. 

 У разi  неможливостi  виконання  головою  Наглядової  ради своїх  повноважень  його  

повноваження  здiйснює  один  iз  членiв Наглядової ради за її рiшенням.  

 

Права та обов'язки членiв Ради директорiв визначаються актами законодавства,  Статутом та/або 

положенням про Раду директорiв Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним 

членом Ради директорiв. Вiд iменi Товариства контракт пiдписує Голова Наглядової Ради чи 

особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою Радою. 

Генеральний директор керує роботою Ради директорiв. 

Генеральний директор: 

представляє без довiреностi Товариство у вiдносинах з усiма без винятку державними органами, 

органами владних повноважень, пiдприємствами, установами, органiзацiями усiх форм 

власностi, у вiдносинах з фiзичними особами, у тому числi пiдприємцями; 

здiйснює оперативне керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства у межах повноважень та 



прав, наданих йому Статутом i внутрiшнiми документами Товариства; 

укладає та пiдписує вiд iменi Товариства господарськi та iншi договори, якщо сума таких 

договорiв не перевищує 5 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Товариства, видає довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi 

Товариства; 

подає Наглядовiй Радi Товариства пропозицiї щодо обрання та вiдкликання повноважень членiв 

Ради директорiв; 

затверджує внутрiшнi документи Товариства, окрiм тих, затвердження яких вiднесено до 

компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової Ради Товариства. 

Генеральний директор у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає уснi та 

письмовi вказiвки, яки є обов'язковими до виконання усiма пiдроздiлами та працiвниками 

Товариства. 

У випадку тимчасової вiдсутностi Генерального директора його функцiї виконує тимчасово 

виконуючий обов'язки, призначений на пiдставi наказу Генерального директора. 

 

Ревiзор вправi здiйснювати перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Ради директорiв 

Товариства з власної iнiцiативи, за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради 

або на вимогу акцiонера (акцiонерiв), якi володiють у сукупностi бiльше нiж 10 (десятьма) 

вiдсотками голосiв акцiй Товариства.  

Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (аудиторiв). 

Ревiзор вправi брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Ради директорiв, а також 

висловлювати свої мiркування щодо доцiльностi прийняття рiшень, що розглядаються на таких 

засiданнях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з  

інформацією, зазначеною Товариством у Звіті про корпоративне управління та розглянути, чи 

існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить 

суттєве викривлення.  

 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно  інформації, наведеною в  пунктах Звіту про 

корпоративне управління,  отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського звіту. 

 

Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які впливають на 

висловлення нами думки. 

 

Стан корпоративного управління. 

 

Ми встановили, що: 

 



" Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до 

всіх незалежно від кількості акцій в капіталі, якими вони володіють, та інших факторів;  

 

" Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства та 

підзвітний загальним зборам учасників;  

 

" Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;  

 

" Товариство використовує Принципи корпоративного управління, затверджені рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 955, за 

виключенням положень, що не застосовуються Товариства, про що детально вказано в п.2 Звіту 

про корпоративне управління; 

 

" Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто осіб, 

які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать працівники, 

кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої розташоване 

Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого самоврядування) та 

активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та забезпечення фінансової 

стабільності Товариства. 

 

" Ми перевірили інформація про скликання, реєстрацію акціонерів, на загальні збори та 

порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита відповідним 

чином, розбіжностей не встановлено; 

 

" Ми перевірили інформація про загальні збори акціонерів (учасників), шляхом 

ознайомлення з  відповідними протоколами акціонерів (учасників) Товариства, розбіжностей чи 

порушень не встановлено; 

 

" Інформація, що розкривається в п. 5 "Опис основних характеристик системи 

внутрішнього контролю і управління ризиками емітента": 

 

Систему внутрішнього контролю емітента визначають внутрішні правила i процедури (заходи 

внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети: 

упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, 

забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а також 

запобігання та виявлення фактів шахрайства i помилок.  

 

Товариством виконуються ст. 15' Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", згідно з якими призначено окрему посадову особу 

емітента, що проводить внутрішній аудит (контроль) емітента.  

 

Порядок діяльності внутрішнього аудитора, його статус, функціональні обов'язки та 

повноваження визначено Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) емітента. 

 

Належним чином розкрита інформація про компетенцію керівних органів - загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу (директора). 

 

Товариство детально визначило перелік Положень, правил та інших документів, що розроблені, 

затверджені та застосовуються в діяльності. 

 

Перевіркою не встановлено не відповідності по іншим питанням даного пункту, на які надана 



відповідь "да/ні" чи розкрита додаткова інформація. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 6 "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є 

власниками значного пакета акцій емітента": 

 

" Встановлено, що Товариством належним чином розкрита інформація про осіб, які прямо 

або опосередковано є власниками значного пакету акцій. 

 

В ході перевірки, недостовірності  в розкритій інформації не встановлено, додаткових осіб, крім 

тих, що розкриті у Звіті не виявлено. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 7 "Інформація про будь-які обмеження прав участі та 

голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента": 

 

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента 

відсутні. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 8 "Порядок призначення та звільнення посадових осіб 

емітента": 

 

В даному розділі Звіту визначено посадовими особами Товариства загальні збори акціонерів, 

дирекція, ревізійна комісія (ревізор).  

 

Інформація, що розкривається в п. 9 "Повноваження посадових осіб емітента":  

 

" Інформація про виключну компетенцію загальних зборів розкрита у відповідності з 

нормативними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту 

Товариства. Невідповідності в ході перевірки не встановлено.  

 

" Повноваження генерального директора Товариства розкриті достатньо, згідно його 

компетенції, невідповідності не встановлено. 

 

" Повноваження ревізійної комісії викладені в повному обсязі, контрольні функції розкриті 

достатньо. 

 

" Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить 

суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних критеріїв 

Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону 

України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, принципів корпоративного 

управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955. 

 

 

 

 

 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Звіт про корпоративне управління  

 



у ПрАТ "СК "Перша" 

 

за 2018 рік 

 

 

 

1. Загальні відомості 

 

 

 

1.1. Повне найменування 

 

 Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя  "Перша" (надалі - Компанія) 

 

1.2. Організаційно-правова форма 

 

 Акціонерне товариство 

 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 

 31681672 

 

1.4. Місцезнаходження  

 

 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30 

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс 

 

 (044) 201 54 05,  (044) 521 74 00 

 

1.6. Електронна поштова адреса  

 

 office@persha.ua 

 

 

 

2. Мета провадження діяльності фінансової установи 

 

 

 

Мета діяльності Компанії полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок зростання 

прибутку Компанії, її привабливості для зовнішніх інвесторів, а також отримання акціонерами 

дивідендів. 

 

Ціллю діяльності Компанії є поширення страхової культури в Україні шляхом надання якісних 

страхових послуг, супроводжуючи їх ефективною сервісною підтримкою. Захист є ціллю 

страхування. Основною ціллю Компанії є задоволення суспільної потреби у надійному 

страховому захисті від випадкових загроз, який відповідатиме загальноприйнятим нормам 

фінансової надійності. Не менш важливою ціллю страхування у Компанії з макроекономічної 

позиції є акумуляція грошових коштів, сплачених страхувальниками, а також й інвестування їх в 

економіку України. Інвестиційна ефективність страхової діяльності, забезпечуючи 



довгострокові інвестиції, сприяє зростанню стабільності, прибутковості та впевненості народу 

України і, зокрема, зростанню задоволення та добробуту працівників Компанії. 

 

  

 

3. Про Кодекс корпоративного управління 

 

 

 

Кодекс корпоративного управління Компанії (надалі - Кодекс) затверджено позачерговими 

загальними зборами акціонерів 20 листопада 2012 року. 

 

Кодекс є документом, який визначає та закріплює основні принципи та стандарти 

корпоративного управління Компанії, принципи захисту інтересів акціонерів, страхувальників 

та інших зацікавлених осіб, принципи прозорості прийняття рішень, відповідальності керівників 

Компанії та інформаційної відкритості. Метою Кодексу є формування та впровадження у 

повсякденну практику Компанії ефективних норм та найкращої практики корпоративного 

управління, які базуються на беззаперечному дотриманні Компанією встановлених 

загальноприйнятих, прозорих та зрозумілих правил ведення бізнесу на страховому ринку, 

підвищення конкурентоздатності та привабливості Компанії, підвищення довіри до Компанії з 

боку страхувальників та акціонерів. 

 

Протягом 2018 року Компанія дотримувалася законодавства України, належним чином 

забезпечувала захист прав і законних інтересів акціонерів. Розмежовуючи обов`язки і 

повноваження між органами управління Компанії, забезпечувала прозорість та своєчасність 

подання достовірної інформації, запобігаючи при цьому виникненню конфліктів інтересів.  

 

Дотримання принципів Кодексу корпоративного управління у поєднанні з системою управління 

ризиками та ефективним контролем за фінансовою діяльністю Компанії сприяли зростанню 

прибутковості, фінансової стійкості та рентабельності Компанії. 

 

Інформацію про стан корпоративного управління емітента наведено у річній інформації емітента 

за 2018р. 

 

  

 

4. Інформація про акціонерів  

 

 

 

Найменування юридичної особи акціонера Код за ЄДРПОУ акціонера Місцезнаходження

 Відсоток акцій, які належать акціонеру (від загальної кількості) 

 

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України 16307261 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13 24 

 

Viatrans SA  Rue de Saint-L?ger, 8, c/o MN Trust SA, 1205 Geneva, Switzerland 22 

 

Приватне акціонерне товариство "АТП 11263" 03116157 49052, м. Дніпро, вул. Орловська, 

21 0,083333 

 



Товариство з обмеженою відповідальністю "Ідея" 32616122 45000, Волинська обл., м. 

Ковель, вул. Варшавська, 3 0,083333 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт Відсоток акцій, які належать акціонеру (від загальної кількості) 

 

Безбах Наталія Володимирівна ТТ, 160256, 01 березня 2013р. Голосіївським РВ ГУДМС 

України у м. Києві 22,472166 

 

Гужевська Тетяна Костянтинівна СН, 293317, 19 вересня 1996 р. Радянським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 5 

 

Костюченко Леонід Михайлович МЕ, 886194, 21 серпня 2008р. Печерським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 22,472166 

 

Куцик Катерина Леонідівна СО, 511719, 03 листопада 2000 р. Харківським РУ ГУ МВС України 

в м. Києві 2,6490 

 

Кучинський Юрій Федорович СН, 068598, 28 липня 1995 р. Ватутінським РУ ГУ МВС 

України в м. Києві 0,2400 

 

Хитрик Лариса Василівна СМ, 727301, 30 червня 2005 р. Ленінським ВМ ВМВ УМВС України 

в Вінницькій обл. 1 

 

Усього 100 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

5. Інформація про посадових осіб Компанії 

 

 

 

5.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб  

 

5.1.1. Посада 

 

 Генеральний директор 

 

5.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Безбах Наталія Володимирiвна 

 

5.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 



 ТТ, 160256, 01 березня 2013р. Голосіївським РВ ГУДМС України у м. Києві 

 

5.1.4. Рік народження 

 

1972  

 

5.1.5. Освіта 

 

 Вища 

 

5.1.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 23 

 

5.1.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 

виплачувалася. 

 

5.2.1. Посада 

 

 Ревізор 

 

5.2.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Гужевська Тетяна Костянтинівна 

 

5.2.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

 СН, 293317, 19 вересня 1996 р. Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

 

5.2.4. Рік народження 

 

 1954 

 

5.2.5. Освіта 

 

 Вища 

 

5.2.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 16 

 

5.2.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 



виплачувалася. 

 

5.3.1. Посада 

 

 Голова Наглядової Ради 

 

5.3.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Тараненко Олег Іванович 

 

5.3.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

 Згоди на розкриття паспортних даних не надано 

 

5.3.4. Рік народження 

 

Згоди на розкриття інформації не надано  

 

5.3.5. Освіта 

 

 Вища 

 

5.3.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 25 

 

5.3.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 

виплачувалася. 

 

5.4.1. Посада 

 

 Член Наглядової Ради 

 

5.4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Костюченко Леонід Михайлович 

 

5.4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

 МЕ, 886194, 21 серпня 2008р. Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 

 

5.4.4. Рік народження 

 

Згоди на розкриття інформації не надано  

 



5.4.5. Освіта 

 

 Вища 

 

5.4.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 36 

 

5.4.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 

виплачувалася. 

 

5.5.1. Посада 

 

 Член Наглядової Ради до 14 грудня 2018р. 

 

5.5.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Мусатенко Олена Вікторівна 

 

5.5.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

5.5.4. Рік народження 

 

Згоди на розкриття інформації не надано. 

 

5.5.5. Освіта 

 

 Згоди на розкриття інформації не надано. 

 

5.5.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 19 

 

5.5.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 

виплачувалася. 

 

5.6.1. Посада 

 

 Член Наглядової Ради з 15 грудня 2018р. 

 



5.5.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 

 Кучинський Юрій Федорович 

 

5.5.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 

 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

5.5.4. Рік народження 

 

Згоди на розкриття інформації не надано. 

 

5.5.5. Освіта 

 

 Згоди на розкриття інформації не надано. 

 

5.5.6. Стаж керівної роботи (років) 

 

 26 

 

5.5.7. Опис 

 

 Повноваження та обов'язки: згідно зі Статутом 

 

Розмір виплаченої винагороди - винагорода протягом 2018 року не нараховувалася і не 

виплачувалася. 

 

  У Компанії передбачено виконавчий орган - Раду директорів. Протягом 2018 року склад 

Ради директорів Компанії був одноосібний. Повноваження та функції Ради директорів Компанії 

виконувалися Генеральним директором Компанії Безбах Наталією Володимирівною. 

 

 Фактів порушення членами Наглядової Ради та виконавчих органів Компанії 

законодавства України, внутрішніх правил та повноважень й обов`язків, покладених на них 

Статутом Компанії, не було. 

 

Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчих органів Компанії внутрішніх правил, 

що призвело до заподіяння шкоди Компанії або споживачам фінансових послуг, відсутні. 

 

Санкції з боку Нацкомфінпослуг особисто до членів Наглядової Ради та виконавчих органів 

Компанії не застосовувались. 

 

 

 

6. Заходи впливу, застосовані протягом 2018 року. 

 

Протягом 2018 року до Компанії не застосовувалося заходів впливу. 

 

 

 

 7.  Фактори ризику, що впливають на діяльність страховика 



 

 Страхування є важливим елементом економічного механізму країни, стан його розвитку 

багато у чому визначає рівень економічної безпеки країни, впливає на інвестиційний та 

інноваційний потенціал економіки. Національний страховий ринок 2018 року є слабким та не 

здатним протистояти дестабілізуючим чинникам зовнішнього та внутрішнього середовищ. 

 

 Фінансова криза та військова загроза дуже вплинули на кількісні показники страхового 

ринку та діяльність страховика, але разом з тим, надала можливість Компанії виявити недоліки у 

своїй діяльності, зокрема Компанія переглянула диверсифікованість страхового та 

інвестиційного портфелів, проаналізувала фінансову стійкість страхових операцій внаслідок 

затверджених тарифних політик тощо. Такий підхід до провадження бізнесу дав змогу Компанії 

залишитися на відносно стабільному рівні порівняно з іншими учасниками ринку. 

 

 Послуги з автострахування складають значну частку українського ринку страхових 

послуг, від якості надання яких залежать безпосередньо показники результативності діяльності 

страховиків, а також сприйняття та рівень довіри страхувальників до сфери страхування. 

Автотранспортне страхування в Україні неповною мірою реалізує свій потенціал, незважаючи 

на деякі позитивні тенденції зростання кількісних показників, інституційні та функціональні 

характеристики українського ринку автотранспортного страхування загалом не відповідають 

реальним потребам держави та європейським стандартам. 

 

Водночас послуги з автострахування є соціально значущими та значною мірою визначають 

результати діяльності Компанії. 

 

Основними чинниками сучасного ринку автотранспортного страхування України, що вплинули 

на діяльність Компанії, є: 

 

o зменшення попиту на послуги автострахування з боку потенційних страхувальників; 

 

o зростання страхових відшкодувань та підвищення збитковості; 

 

o відсутність якісної статистичної інформації; 

 

o низький рівень послуг, що надаються окремими страховиками, та наявність випадків 

шахрайства. 

 

Зменшення попиту зумовлено невпевненістю у якісному страховому продукті, адекватних 

страхових тарифах та захисті держави від недобросовісних страховиків, що значно впливає на 

довіру до будь-якої страхової компанії на ринку України. 

 

Для Компанії основними проблемами є:  

 

" залучення нових страхувальників в умовах ускладнення співпраці з банками;  

 

" зростання витрат на врегулювання справ та страхові відшкодування за "КАСКО" та 

ОСЦПВ, що, до того ж, є вищими порівняно з іншими видами страхування (ці витрати, як 

правило, окуповуються за рахунок перехресного продажу супутніх страхових продуктів у межах 

 

великої бази страхувальників);  

 

 Компанія вирішила проблеми забезпечення рентабельності окремих страхових продуктів 



та страхових портфелів загалом в умовах зростання витрат.  

 

 Важливим завданням для Компанії у 2018 році був розвиток андеррайтингової політики, 

оптимізація каналів продажу послуг, пошук джерел капіталізації, формування ефективного 

інвестиційного портфелю, забезпечення якості активів та платоспроможності Компанії. 

 

 

 

8. Управління ризиками 

 

Процес управління ризиками поширюється на усі види діяльності Компанії. Управління 

ризиками відбувається на тому рівні, на якому вони виникають або можуть виникнути. Процес 

управління ризиками інтегрований до щоденної діяльності, має безперервний і комплексний 

характер. 

 

Система управління ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту Компанії на усіх 

рівнях. Для забезпечення фінансової рентабельності надання страхових послуг ризик-

менеджмент розрізняє: 

 

" Андеррайтинговий ризик, який включає:  

 

 ризик недостатності премій і резервів - ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх 

розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків; 

 

катастрофічний ризик - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій 

та оцінок їх наслідків. 

 

" Ринковий ризик, який включає: 

 

ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та 

фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 

 

ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань 

страховика до коливання вартості позикових коштів; 

 

валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до 

коливання курсів обміну валют; 

 

ризик спреду - ризик, пов'язаний із чутливістю активів та зобов'язань страховика до коливання 

різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій з тим самим (або 

близьким) терміном до погашення; 

 

майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань страховика до 

коливання ринкових цін на нерухомість; 

 

ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля 

активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан 

активів. 

 

" Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов'язання перед 



страховиком. 

 

" Операційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки 

управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, 

надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу. 

 

Серед заходів щодо зменшення ризикiв, захисту своєї діяльності, інтересів страхувальників та 

акціонерів Компанія: 

 

- акумулює  кошти на превентивні заходи (при страхуванні пасажирів); 

 

- складає інструкції та методичні матеріали для страхувальників; 

 

- здійснює актуарні розрахунки величин тарифів для нових страхових продуктів; 

 

- розраховує та аналізує періодичні показники збитковості страхових продуктів; 

 

- здійснює перестрахування ризиків за принципом надійності та ефективності; 

 

- оцінює ефективність та надійність активів; 

 

- здійснює розміщення активів з урахуванням диверсифікації, рентабельності, надійності 

та прибутковості; 

 

- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу;  

 

- враховує інноваційні процеси на страховому ринку, а саме: впродовж 2018року 

продовжується постійне вдосконалення та автоматизація єдиної облікової системи Компанії 

"1С:Підприємство 8.2", що забезпечує щоденний контроль надходжень страхових платежів від 

агентів та страхувальників, забезпечує проміжний контроль фінансових показників структурних 

підрозділів та Компанії у цілому, а також дозволяє швидко та гнучко адаптуватися до 

нововведень у сфері страхування. 

 

9. Система внутрішнього аудиту. 

 

Система внутрішнього аудиту Компанії ґрунтується на Міжнародних професійних стандартах 

внутрішнього аудиту і базується на незалежності, об`єктивності та професійності внутрішніх 

аудиторів. 

 

Служба внутрішнього аудиту наглядає за поточною діяльністю Компанії, контролює 

дотримання законів, нормативно-правових актів України та ступінь виконання внутрішніх 

наказів й розпоряджень. 

 

Внаслідок перевірок результатів поточної фінансової діяльності, зауважень та негативних 

висновків не було. 

 

На підставі висновків та пропозицій внутрішнього аудиту Компанія запровадила мотиваційну 

систему КРІ. 

 

Компанія не входить до складу жодної промислово-фінансової групи чи іншого подібного 

об`єднання. Операції з пов`язаними особами не здійснювались. 



 

Чинником ефективного функціонування є, зокрема, рейтинги Компанії, що оновлюються двома 

найвпливовішими в Україні рейтинговими агентствами: "Стандарт-Рейтинг" та "Кредит-

Рейтинг". Обидва агентства ухвалили рішення підтвердити рейтинг фінансової стійкості 

Компанії на рівні uaAА за національною шкалою, поліпшивши прогноз зі стабільного до 

позитивного. При оновленні рейтингу агентства ґрунтувались на висновках з аналізу діяльності 

Компанії за дев'ять місяців 2018 року. 

 

Аналізуючи інформацію та відомості про діяльність Компанії, професійну діяльність її 

працівників, за результатами внутрішнього аудиту було здійснено оцінку існуючого стану 

процесів управління. На підставі висновків було здійснено у 2018 році наступні заходи:  

 

  формування та просування етичних норм та цінностей у робочому середовищі Компанії;  

 

  забезпечення ефективного управління та відповідальності працівників за результати 

діяльності Компанії;  

 

  забезпечення інформацією з питань ризиків та контролю відповідних підрозділів 

Компанії; 

 

  координація діяльності та обмін інформацією між Наглядовою Радою, зовнішніми та 

внутрішніми аудиторами та керівництвом Компанії.  

 

З цієї точки зору внутрішній аудит корпоративного управління Компанії здійснює комплексну 

оцінку існуючої практики корпоративного управління, спрямовану на: 

 

  виявлення сильних і слабких сторін існуючої практики корпоративного управління, 

зважаючи на стратегічні плани Компанії; 

 

  оцінку цих чинників у відповідності зі специфічними особливостями Компанії. Під 

специфічними особливостями розуміються: стадія життєвого циклу розвитку Компанії, її 

стратегія, необхідний рівень контролю з боку основних акціонерів і місце Компанії в їхніх 

інвестиційних інтересах, потреба та форми зовнішнього фінансування інвестицій тощо; 

 

  виявлення завдань, що необхідно виконати в області корпоративного управління для 

здійснення планів;  

 

  комплексну підготовку конкретних рекомендацій із вдосконалення системи 

корпоративного управління Компанією та її основних складових.  

 

Випадків виникнення   конфлікту   інтересів  та/або  суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора протягом звітного року не було. 

 

 

 

10. Основні відомості про зовнішній аудит 

 

У 2016 році прийнято рішення про співпрацю ПрАТ "СК "Перша" з аудиторською компанією 

"Аудитор-Консультант-Юрист". Договір про надання аудиторських послуг підписано у лютому 

2017р.  

 



Діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності: 

 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням 

АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року. 

 

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська 

палата України відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 

року). 

 

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності: 

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності"  

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності" 

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" 

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0769, видане Рішенням АПУ від 

29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023 р. 

 

Загальний стаж аудиторської діяльності 10 років. 

 

 Аудит здійснюється у відповідності до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності 

та аудиторську діяльність" від 21.12.2017 р. № 2258-VIII та  Міжнародних стандартів аудиту, 

надання впевненості та етики Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості 

Національних стандартів аудиту в Україні, зокрема до МСА № 200 "Загальні цілі незалежного 

аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту", МСА 700 

"Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності", МСА 701, МСА 705 

"Модифікація думки у звіті незалежного аудитора". Ці стандарти вимагають від аудитора 

дотримання етичних вимог, а також планування і виконання аудиторського звіту  для отримання 

достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит 

проводився у відповідності з вимогами Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" 

№ 3480-IV від 23.02.2006 року, Закону України "Про інститути спільного інвестування (пайові 

та корпоративні інвестиційні фонди" № 2299 - III від 15.03.2001 року (зі змінами та 

доповненнями), Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" № 

448/96-ВР від 30.10.1996 року (зі змінами та доповненнями) інших законодавчих актів України 

та нормативних документів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, "Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про страхування", 

вимог розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 

03.02.2004 р. № 39 "Про затвердження Порядку складання звітних даних страховика" в редакції 

розпорядження № 4619 від 15.09.2005 року із змінами та доповненнями, та вимог наказу 

Міністерства фінансів України від 28.03.2002 року № 210 "Про звітні дані страховиків". 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 

не було виявлено фактів подання ПрАТ "СК "Перша" недостовірної звітності, яка була б 

підтверджена аудиторським висновком. 

 



Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.  

 

Товариством з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-

Юрист"  надано аудиторські послуги страховику у період 2017рік, 2018року.  

 

Перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. 

 

Протягом 2018 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-

Консультант-Юрист" надавало послуги з аудиту річної звітності за 2017рік.  

 

До Товариства з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-

Юрист" не застосовувалися стягнення з боку Аудиторської палати України, відсутні факти 

подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

 

11. Захист прав споживачів страхових послуг 

 

Однією з ключових складових стабільного розвитку фінансового сектору є довіра споживачів 

фінансових послуг. Формування та підтримка такої довіри потребують регулювання діяльності 

фінансових установ, що сприятиме забезпеченню їх фінансової стабільності й 

платоспроможності,  адекватній поведінці на ринку, наданню компенсаційних виплат клієнтам у 

випадку неплатоспроможності, а також створенню механізмів вирішення спорів між 

споживачами фінансових послуг і фінансовими установами. 

 

Захист прав споживачів страхових послуг в Україні є фрагментарним, незважаючи на те, що 

Ліга страхових організацій України неодноразово виступала з ініціативою щодо створення 

інституту страхового омбудсмена.  

 

Механізм розгляду скарг споживачів страхових послуг у Компанії ґрунтується на "Концепції 

захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг в Україні", схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. N 1026-р.  

 

У практиці Компанії існує два способи врегулювання спорів між Компанією та  споживачами: за 

допомогою судової системи й позасудового (альтернативного) розв'язання спорів, зокрема, 

внаслідок розгляду скарг. При цьому останній механізм вважається найбільш ефективним та 

прийнятним у Компанії, адже врегулювання спорів через суд є витратним і тривалим у часі й 

негативно впливає на суспільну думку потенційних споживачів страхових послуг. 

 

Для ефективного реагування, розподілу за центрами відповідальності й аналізу у Компанії 

скарги поділяють на: 

 

"Скарги від потерпілих та страхувальників"; 

 

"Скарги від страховиків".  

 

Відповідальною особою щодо розгляду скарг у Компанії є директор з врегулювання збитків 

Поліщук Олексій Дмитрович. 

 

Протягом 2018 року зафіксовано сімнадцять скарг від фізичних осіб, а також дві скарги від 

юридичних осіб. Проте жодного припису щодо порушення Компанією законодавства у сфері 



страхування видано не було. 

 

У зв`язку з тим, що в Україні механізми вирішення спорів між компаніями та їх клієнтами 

практично нерозвинені, а захист прав споживачів фінансових послуг в Україні - проблема не 

нова, більшість скарг як від страхувальників та потерпілих, так і від страховиків не мають 

альтернативного розв`язання, позаяк скарги одразу надходять у вигляді позовів до суду. Тому 

Компанія намагається інформувати споживачів послуг про можливість запобігання конфліктів 

та альтернативного вирішення спорів. 

 

Отже, ефективність функціонування Компанії забезпечується завдяки відповідності її діяльності 

чинному законодавству України, чіткому розподілу відповідальності між органами управління, 

дієвій системі контролю, стратегічному плануванню, орієнтації на потреби страхувальників та 

тенденції розвитку страхового ринку, а також постійному моніторингу найкращої страхової 

практики. 

 

Компанія вдосконалюватиме корпоративне управління згідно з розвитком і встановленням 

нових стандартів української та світової практики корпоративного управління, змінами потреб 

та інтересів акціонерів й зацікавлених осіб Компанії. 

 

 

 

12. Інші питання 

 

- Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

страховика розмір - У 2018 РОЦІ НЕ МАЄ. 

 

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

перевищую встановлений у статуті страховика, розмір - У 2018 РОЦІ НЕ МАЄ 

 

Операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи 

іншого об'єднання, проведені протягом року. Така інформація не є комерційною таємницею - У 

2018 РОЦІ НЕ МАЄ. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор 

 

ПрАТ "СК "Перша"                                                                       Н.В. Безбах 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер 

 

ПрАТ "СК "Перша"      І.В. Пухтій 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



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 

Асоцiацiя мiжнародних 

автомобiльних перевiзникiв 

України 

16307261 08132, Україна, 

Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, 

м. Вишневе, 

Київська, 13 

144 000 24 144 000 0 

Вiатранс СА 

(Швейцарiя)/Viatrans SA (номер 

компанії CHE-101.361.429, 

зареєстрована в торговому 

реєстрі кантону Женева за 

номером CH-660.0.454.987-7) 

 1205, Швейцарiя, 

Женева, де Сен-Лєже, 

буд. 8 

132 000 22 132 000 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Костюченко Леонiд Михайлович 134 833 22,472166 134 833 0 

Безбах Наталiя Володимирiвна 134 833 22,472166 134 833 0 

Гужевська Тетяна Костянтинівна 30 000 5 30 000 0 

Усього 575 666 95,944332 575 666 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiї iменнi простi 600 000 100,00 Права акцiонерiв. Кожна проста акцiя надає акцiонеру - 

її власнику однакову сукупнiсть прав, включаючи 

право:  

1) брати участь в управлiннi Товариством (через участь 

та голосування на Загальних зборах особисто або через 

своїх представникiв); 

2) отримання дивiдендiв; 

3) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Товариства;  

4) отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його 

майна або вартостi частини майна Товариства 

пропорцiйно до кiлькостi належних йому акцiй;  

5) переважне право на придбання акцiй, що 

вiдчужуються iншими акцiонерами Товариства, за 

цiною та на умовах, запропонованих акцiонером третiй 

особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать 

кожному з них; 

6) переважне право придбавати розмiщуванi 

Товариством простi акцiї пропорцiйно частцi належних 

йому простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих 

акцiй. 

Переважне право надається акцiонеру - власнику 

простих акцiй у процесi приватного розмiщення 

обов'язково, у порядку, встановленому законодавством.  

Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один 

голос для вирiшення кожного питання на Загальних 

зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного 

голосування.  

Також акцiонер має право виходу з Товариства шляхом 

вiдчуження належних йому акцiй Товариства у 

порядку, встановленому чинним законодавством 

України.  

Обов'язки акцiонерiв. Акцiонери Товариства 

зобов'язанi: 

1) дотримуватися Статуту, iнших внутрiшнiх 

документiв Товариства;  

2) виконувати рiшення Загальних зборiв, iнших органiв 

Вiдсутня 



Товариства; 

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у 

тому числi пов'язанi з майновою участю; 

4) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та способами, 

що передбаченi Статутом Товариства, проспектом 

емiсiї акцiй та договором купiвлi-продажу акцiй;  

5) не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; 

6) утримуватися вiд дiй, що можуть завдати шкоди 

iнтересам Товариства;  

7) нести вiдповiдальнiсть за шкоду, заподiяну 

Товариству їх дiями або бездiяльнiстю. 

Iншi права та обов'язки. Акцiонери можуть мати й iншi 

права та нести iншi обов'язки у вiдповiдностi до 

чинного законодавства України та положень  Статуту. 

 

Примітки: 

 





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 

18.01.2002 12/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 7 000 700 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2002 р. законодавством не 

вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 12/1/02 дата реєстрацiї 18.01.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку втратило чиннiсть. 

16.01.2004 12/1/04 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 90 000 9 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2004 р. законодавством не 

вимагалося. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про 

реєстрацiю акцiй № 12/1/04 дата реєстрацiї 16.01.2004 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

25.03.2009 78/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція проста 

документарн

а іменна 

Документар

ні іменні 

100 150 000 15 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.4. Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 

Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 78/1/09 дата реєстрацiї 25.03.2009 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

25.06.2010 464/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 150 000 15 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 464/1/10 дата реєстрацiї 25.06.2010 р., видане Державною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства (втратило чиннiсть). 

07.06.2011 299/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 250 000 25 000 000 100 



Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 

Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 299/1/11 дата реєстрацiї 07.06.2011 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

06.12.2011 532/1/11 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 400 000 40 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 

Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

28.07.2015 85/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 600 000 60 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 

Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.4. Лiцензiйних умов провадження страхової 

дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40 у 

зв'язку iз нестабiльним курсом нацiональної валюти до євро. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю 

акцiй № 532/1/11, дата реєстрацiї 06.12.2011 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, втратило чиннiсть. 

 



8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента 

 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість цінних 

паперів (шт.) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

прості іменні привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 

Гужевська Тетяна Костянтинiвна 30 000 5 30 000 0 

Безбах Наталiя Володимирiвна 134 833 22,472166 134 833 0 

Куцик Катерина Леонiдiвна  15 894 2,649 15 894 0 

Хитрик Лариса Василiвна  6 000 1 6 000 0 

Усього 186 727 31,121166 186 727 0 

 

9. 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 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

28.07.2015 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000073431 - Статутом Товариства передбачено 

переважне право щодо вiдчуження 

акцiй третiй особi. 

- 

 

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 



28.07.2015 85/1/2015 UA4000073431 600 000 100 599 500 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, право голосу за якими обмежено, а також голосуючi акцiї, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, в Товариствi 

вiдсутнi. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 2 080 000 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 3,467 0 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 2 080 000 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

  21.05.2018  

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

  06.06.2018  

Спосіб виплати дивідендів   безпосереднь

о акцiонерам 

- 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

  30.05.2018, 

499 200 

 

19.06.2018, 

437 038,7 

 

03.07.2018, 

437 038,7 

 

03.07.2018, 

97 240 

 

03.07.2018, 

4 667,52 

 

03.07.2018, 

19 448 

 

03.07.2018, 

173 333 

 

03.07.2018, 

51 517,75 

 

19.09.2018, 

1 733,33 

 



 

06.12.2018, 

430 296,82 

Опис Дата прийняття загальними зборами акцiонерного товариства рiшення про 

виплату дивiдендiв - 23.04.2018 р. 

 

 Наглядова рада 21.05.2018 р. визначила дату складення перелiку осiб, якi мають 

право на отримання дивiдендiв, станом на 06.06.2018р.  

 

Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення загальних зборiв 

- 2080000,00 (грн). 

 

Строк виплати дивiдендiв - строк, що не перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття 

загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв, з 06.06.2018 р. по 23.10.2018 

р.  

 

Спосiб виплати дивiдендiв - безпосередньо акцiонерам.  

 

Порядок виплати дивiдендiв - виплата всiєї суми дивiдендiв в повному обсязi всiм 

особам, що мають право на отримання дивiдендiв. 

 

 

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: 50 353 54 355 0 0 50 353 54 355 

  будівлі та споруди 42 496 45 660 0 0 42 496 45 660 

  машини та обладнання 1 937 2 865 0 0 1 937 2 865 

  транспортні засоби 4 479 4 757 0 0 4 479 4 757 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 441 1 073 0 0 1 441 1 073 

2. Невиробничого 

призначення: 
10 409 10 409 0 0 10 409 10 409 

  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 10 409 10 409 0 0 10 409 10 409 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 60 762 64 764 0 0 60 762 64 764 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

- будiвлi та споруди - 50 рокiв, 

- машини та обладнання - 10 рокiв, 

- транспортнi засоби - до 7 рокiв, 

земельнi дiлянки - 5 рокiв. 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 10409 тис. грн.  

Первiсна вартiсть основних засобiв - 64 219 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу основних засобiв - 9 864 тис. грн.  

Ступiнь зносу основних засобiв - 15,0% . 



Ступiнь використання основних засобiв - 98 %.  

Обмежень на використання майна Товариство немає. Товариство має 

обмеження щодо деяких основних засобiв, що перебувають на територiї 

непiдконтрольнiй України - 2% вiд загальної вартостi основних засобiв. 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв у звiтному перiодi не було.  

 

 

 

 

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 3 910 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 537 995 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 541 905 X X 

Опис Станом на 31.12.2018 р. Товариство має довгостроковi 

зобов'язання i забезпечення в сумi 508 320 тис. грн., в тому 

числi: iншi довгостроковi зобов'язання - 9 511 тис. грн., 

довгостроковi забезпечення - 736 тис.грн., довгостроковi 

забезпечення витрат персоналу - 736 тис.грн., страховi резерви 

- 498 073 тис.грн., у тому числi: резерв збиткiв або резерв 

належних виплат - 350 751 тис.грн., резерв незароблених 

премiй - 147 322 тис.грн.  

Поточнi зобов'язання i забезпечення станровлять 33 585 тис. 

грн., у тому числi: поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- розрахунками з бюджетом - 3 910 тис. грн., у тому числi з 

податку на прибуток - 3 845 тис.грн., 

- розрахунками зi страхування - 88 тис. грн.;  

- розрахунками з оплати працi - 678 тис. грн.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 4694 тис. грн.  

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiльнiстю - 



23 741 тис.грн.  

Iншi поточнi зобов'язання - 474 тис. грн. 

 

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

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

"Нацiональнийдепозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 

7-г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю 

цiнних паперiв 

Опис ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" надає депозитарнi послуги з 

обслуговування випуску цiнних паперiв 

Товариства. Дiє на пiдставi Правил 

Центрального депозитарiю України, 

затверджених рiшенням Наглядової 

ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй 

України" (протокол вiд 04.09.2013 № 4) 

та зареєстрованих Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку (рiшення вiд 01.10.2013 № 2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-

Консультант-Юрист 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35531560 

Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ,  вул. Чапаєва, 

буд. 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4082 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.02.2014 

Міжміський код та телефон (044) 228-62-56 

Факс (044) 228-62-56 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського 

облiку й аудиту 

Опис Проведення аудиту фiнансової 

звiтностi Товариства за 2017 та 2018 

роки. 

 

Висловлення думки щодо Звiту про 

корпоративне управлiння за 2018 рiк. 

 



 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "РА"СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37413337 

Місцезнаходження 04071, Україна, м. Київ, вул. Верхній 

Вал, 4 А ЛІТЕРА А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

8 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон 050 387-07-22 

Факс (044) 599-16-12 

Вид діяльності Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування 

Опис Проведення аналізу діяльності 

Товариства для підтвердження 

фінансової стійкості ПрАТ "СК 

"ПЕРША" за національною шкалою. 

 

(Чинником ефективного 

функціонування є, зокрема, рейтинги 

Компанії, що оновлюються двома 

найвпливовішими в Україні 

рейтинговими агентствами: «Стандарт-

Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг». 

Обидва агентства ухвалили рішення 

підтвердити рейтинг фінансової 

стійкості Компанії на рівні uaAА за 

національною шкалою, поліпшивши 

прогноз зі стабільного до позитивного). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВ "РА"ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34819244 

Місцезнаходження 04073, Україна, м. Київ, провулок 

Куренівський, 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

5 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010 

Міжміський код та телефон 050 442-02-26 

Факс  (044) 227-60-74 

Вид діяльності Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування 

Опис Проведення аналізу діяльності 



Товариства для підтвердження 

фінансової стійкості ПрАТ "СК 

"ПЕРША" за національною шкалою. 

 

(Чинником ефективного 

функціонування є, зокрема, рейтинги 

Компанії, що оновлюються двома 

найвпливовішими в Україні 

рейтинговими агентствами: «Стандарт-

Рейтинг» та «Експерт-Рейтинг». 

Обидва агентства ухвалили рішення 

підтвердити рейтинг фінансової 

стійкості Компанії на рівні uaAА за 

національною шкалою, поліпшивши 

прогноз зі стабільного до позитивного). 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 245 

Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Фiзкультури, буд. 30, (044) 201-54-05 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2018 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 0 0 

    первісна вартість 1001 0 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 0 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 50 353 54 355 

    первісна вартість 1011 58 544 64 219 

    знос 1012 ( 8 191 ) ( 9 864 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 10 409 10 409 

    первісна вартість 1016 10 409 10 409 

    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 3 400 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 7 650 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 20 141 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 26 748 35 684 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 90 910 128 239 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 038 1 296 

Виробничі запаси 1101 1 038 1 296 

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 31 226 33 549 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 2 550 4 522 

    з бюджетом 1135 12 27 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 2 

    з нарахованих доходів 1140 1 575 1 031 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 760 4 211 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 205 931 250 542 

Готівка 1166 183 69 

Рахунки в банках 1167 205 748 250 473 

Витрати майбутніх періодів 1170 28 25 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 104 216 228 903 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 75 897 195 909 

    резервах незароблених премій 1183 28 319 32 994 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 349 336 524 106 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 27 915 4 417 

Баланс 1300 468 161 656 762 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60 000 60 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 36 931 34 463 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 977 3 243 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 539 15 199 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 6 645 1 952 

Усього за розділом I 1495 114 092 114 857 



    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 7 286 9 511 

Довгострокові забезпечення 1520 2 028 736 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 2 028 736 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 315 200 498 073 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 201 065 350 751 

    резерв незароблених премій 1533 114 135 147 322 

    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 324 514 508 320 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 0 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 2 152 3 910 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 2 123 3 845 

    розрахунками зі страхування 1625 39 88 

    розрахунками з оплати праці 1630 408 678 

    одержаними авансами 1635 4 348 4 694 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 19 686 23 741 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 2 922 474 

Усього за розділом IІІ 1695 29 555 33 585 

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 468 161 656 762 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2018 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 347 322 288 541 

Премії підписані, валова сума 2011 512 035 430 228 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 136 200 ) ( 117 898 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 33 188 34 186 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 4 675 10 397 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 42 386 ) ( 30 735 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 134 397 ) ( 91 114 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 170 539 166 692 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 1 292 -418 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -29 673 -23 556 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -149 685 -26 084 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 120 012 2 528 

Інші операційні доходи 2120 13 641 12 790 

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 ( 43 970 ) ( 33 063 ) 

Витрати на збут 2150 ( 76 908 ) ( 89 724 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 15 523 ) ( 10 308 ) 

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 19 398 22 413 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 29 576 22 535 



Інші доходи 2240 6 905 3 078 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 31 550 ) ( 29 169 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 24 329 18 857 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -19 016 -16 777 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 5 313 2 080 

    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 -2 468 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 -1 039 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -2 468 -1 039 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( -133 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -2 468 -906 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 845 1 174 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 3 278 4 032 

Витрати на оплату праці 2505 20 622 15 582 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 760 2 098 

Амортизація 2515 2 742 2 298 

Інші операційні витрати 2520 283 782 230 934 

Разом 2550 313 184 254 944 

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    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2019 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2018 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 650 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 67 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 186 6 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 35 38 

Надходження від операційної оренди 3040 43 813 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 420 041 350 455 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 12 604 21 847 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 33 943 ) ( 42 632 ) 

Праці 3105 ( 16 563 ) ( 12 982 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4 381 ) ( 3 414 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 23 286 ) ( 20 019 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 17 350 ) ( 16 177 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 1 316 ) ( 2 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 4 620 ) ( 3 840 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 133 ) ( 282 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 83 514 ) ( 62 121 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 242 430 ) ( 177 068 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 2 138 ) ( 8 183 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 23 238 46 458 

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

   

    фінансових інвестицій 3200 3 500 2 997 



    необоротних активів 3205 417 57 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 28 937 25 033 

    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 6 424 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 10 113 ) ( 1 017 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 574 ) ( 3 108 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 1 837 ) ( 1 036 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 23 754 22 926 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 1 980 ) ( 11 447 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 980 -11 447 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 45 012 57 937 

Залишок коштів на початок року 3405 205 931 147 306 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -401 688 

Залишок коштів на кінець року 3415 250 542 205 931 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 
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Звіт про власний капітал 
За 2018 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 60 000 30 603 0 9 622 7 539 0 0 107 764 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 6 328 0 0 0 0 0 6 328 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 60 000 36 931 0 9 622 7 539 0 0 114 092 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 5 313 0 0 5 313 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -2 468 0 0 0 0 0 -2 468 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 -2 468 0 0 0 0 0 -2 468 

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 -2 080 0 0 -2 080 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 266 -266 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 -4 693 4 693 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 -2 468 0 -4 427 7 660 0 0 765 

Залишок на кінець року  4300 60 000 34 463 0 5 195 15 199 0 0 114 857 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
ПРИМIТКИ ДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI, СКЛАДЕНОЇ 

У ВIДПОВIДНОСТI З МIЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

2018 рiк 

 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

1. Загальна iнформацiя про компанiю. 

Основна дiяльнiсть. 

Повна та скорочена назва пiдприємства: 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Перша" (ПрАТ "СК "Перша"); 

Код 31681672  

Дата першої реєстрацiї - 24 вересня 2001 року 

Мiсцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фiзкультури, 30; 

Офiцiйна сторiнка в Iнтернетi, на якiй доступна iнформацiя про пiдприємство http://persha.ua/; 

Адреса електронної пошти e-mail: office@persha.ua; 

 

Основним та виключним видом дiяльностi приватного акцiонерного товариства "Страхова 

компанiя "Перша" (далi - Компанiя) є страхова дiяльнiсть, направлена на захист особистих, 

майнових iнтересiв громадян та юридичних осiб як на територiї України, так i за її межами, 

iноземних фiзичних та юридичних осiб, перестрахування ризикiв, здiйснення фiнансової 

дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням коштiв страхових резервiв та їх 

управлiнням.  

 

ПрАТ "СК "Перша" має лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi за видами страхування 

iншими, нiж страхування життя, на наступнi види страхування (обов'язковi та добровiльнi), що 

користуються найбiльшим попитом на ринку України а саме: 

 

 Реквiзити лiцензiї 

1 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) серiї АЕ № 

198808, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

2 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування майна (крiм залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), 

вантажiв та багажу (вантажобагажу)) серiї АЕ № 198812, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 

безстроковий 

3 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування фiнансових ризикiв серiї АЕ № 198814, строк дiї 

лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

4 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення кредиту) серiї АЕ № 198813, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 

безстроковий 

5 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) серiї 

АЕ № 198822, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

6 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 



дiяльнiсть у формi добровiльного страхування медичних витрат серiї АЕ № 198821, строк дiї 

лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

7 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв 

повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника)) серiї АЕ № 198816, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

8 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування здоров'я на випадок хвороби серiї АЕ № 198811, 

строк дiї лiцензiї: з 24.01.2006 безстроковий 

9 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 

серiї АЕ № 198809, строк дiї лiцензiї: з 13.11.2007 безстроковий 

10 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування вiд нещасних випадкiв серiї АЕ № 198815, строк 

дiї лiцензiї: з 17.04.2008 безстроковий 

11 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi добровiльного страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) серiї АЕ № 198810, строк дiї лiцензiї: з 

17.04.2008 безстроковий 

12 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 

серiї АЕ № 198820, строк дiї лiцензiї: з 17.04.2008 безстроковий 

13 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних 

вантажiв серiї АЕ № 198817, строк дiї лiцензiї: з 17.04.2008 безстроковий 

14 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв серiї АЕ № 198786, строк дiї лiцензiї: з 21.04.2011 безстроковий 

15 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового 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 санiтарно-епiдемiологiчного 

характеру серiї АЕ № 198823, строк дiї лiцензiї: з 30.12.2008 безстроковий 

16 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого 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) серiї АЕ № 

198819, строк дiї лiцензiї: з 30.12.2008 безстроковий 

17 Лiцензiя Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України на страхову 

дiяльнiсть у формi обов'язкового особистого страхування медичних i фармацевтичних 

працiвникiв (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного 

бюджету України) на випадок iнфiкування вiрусом iмунодефiциту людини при виконаннi ними 

службових обов'язкiв серiї АЕ № 198818, строк дiї лiцензiї: з 21.05.2009 безстроковий 

18 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування предмета iпотеки 

вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, розпорядження № 

706 вiд 05.04.2016 

19 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 



фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного нотарiуса, розпорядження № 707 вiд 05.04.2016 

20 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного медичного страхування 

(безперервного страхування здоров'я), розпорядження № 3970 вiд 05.10.2017 

21 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування залiзничного 

транспорту, розпорядження № 3970 вiд 05.10.2017 

22 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування 

сiльськогосподарської продукцiї, розпорядження № 3970 вiд 05.10.2017 

23 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового 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, розпорядження № 3970 вiд 05.10.2017 

24 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi обов'язкового страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту, розпорядження № 3970 вiд 05.10.2017 

25 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування власникiв 

водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника), розпорядження № 4625 вiд 

21.12.2017 

26 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування водного 

транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), розпорядження № 

4625 вiд 21.12.2017 

27 Лiцензiя Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування судових витрат, 

розпорядження № 4466 вiд 12.12.2017 

 

Статутом Компанiї передбачено наступнi органи управлiння: 

  Загальнi збори акцiонерiв, 

  Наглядова Рада, 

  Рада директорiв, 

  Ревiзор. 

 

Кiлькiсний склад сформованих органiв управлiння Компанiї вiдповiдає вимогам Статуту 

Компанiї та Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та 

Закону України "Про акцiонернi товариства".  

 

Система корпоративного управлiння у Компанiї вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". 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. 

 

Акцiонери (Засновники) та перелiк власникiв iстотної участi представлено в таблицi.  

 

Найменування юридичної особи акцiонера Код за ЄДРПОУ акцiонера Мiсцезнаходження



 Вiдсоток акцiй, якi належать акцiонеру (вiд загальної кiлькостi) 

Асоцiацiя мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України 16307261 08132, Київська 

обл., Києво-Святошинський р-н,  

м.Вишневе, вул. Київська, 13 24 

Viatrans SA  Rue de Saint-L?ger, 8, c/o MN Trust SA, 1205 Geneva, Switzerland 22 

Приватне акцiонерне товариство "Автотранспортне пiдприємство № 11263" 03116157

 49052, м. Днiпро, вул. Орловська, 21 0,083333 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдея" 32616122 45000, Волинська обл., м. 

Ковель, вул. Варшавська, 3 0,083333 

Прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи Серiя, номер, дата видачi та найменування 

органу, який видав паспорт Вiдсоток акцiй, якi належать акцiонеру (вiд загальної кiлькостi) 

Безбах Наталiя Володимирiвна ТТ, 160256, 01 березня 2013р. Голосiївським РВ ГУДМС 

України у м. Києвi 22,472166 

Гужевська Тетяна Костянтинiвна СН, 293317, 19 вересня 1996 р. Радянським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 5 

Костюченко Леонiд Михайлович МЕ, 886194, 21 серпня 2008р. Печерським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 22,472166 

Куцик Катерина Леонiдiвна СО, 511719, 03 листопада 2000 р. Харкiвським РУ ГУ МВС України 

в м. Києвi 2,6490 

Кучинський Юрiй Федорович СН, 068598, 28 липня 1995 р. Ватутiнським РУ ГУ МВС 

України в м. Києвi 0,2400 

Хитрик Лариса Василiвна СМ, 727301, 30 червня 2005 р. Ленiнським ВМ ВМВ УМВС України 

в Вiнницькiй обл. 1 

Усього 100 

 

Податок на прибуток по Компанiї розраховується та сплачується за мiсцем реєстрацiї, iншi 

податковi та статистичнi звiти по загальнодержавних та мiсцевих податках, передбаченi чинним 

законодавством України, складаються на рiвнi головного офiсу Компанiї. 

 

Компанiя зареєстрована та знаходиться на облiку в мiсцевих органах державної фiскальної 

служби як платник окремих видiв податкiв (податок з доходiв фiзичних осiб, та  податок на 

нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної.) за мiсцезнаходженням безбалансових пiдроздiлiв. 

Структурнi пiдроздiли внесенi до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - 

пiдприємцiв та громадських формувань.   

 

Перелiк безбалансових пiдроздiлiв ПрАТ "СК "Перша" на 31 грудня 2018р. 

 

з/п Найменування пiдроздiлу ПрАТ "СК Перша" Код за ЄДРПОУ Види фiнансових 

послуг, якi може надавати пiдроздiл Мiсцезнаходження пiдроздiлу та № телефону ПIБ 

керiвника 

1 Львiвська дирекцiя  40864237 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 79021, м. Львiв, вул. Кульпаркiвська, буд. 99-Б,  

(032) 2425004 Громоляк Олександра Якiвна - директор 

2 Закарпатське вiддiлення  40864284 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 89600, Закарпатська обл., м. Мукачеве, вул. Достоєвського, буд. 6, (03131) 31518

 Мельничук Вiкторiя Андрiївна - директор 

3 Закарпатська дирекцiя  41044044 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 90400, Закарпатська обл., м. Хуст, вул. Корятовича, буд.13, оф. 2 

(073) 3101168 Магей Василь Миколайович - директор 

4 Сумське вiддiлення  41173606 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 40000, м. Суми, вул. Петропавлiвська, буд. 62, оф. 10 



(097) 8976625 Павлова Крiстiна Павлiвна - директор 

5 Чернiгiвське управлiння  40864394 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 14033, м. Чернiгiв, вул. Героїв Чорнобиля, буд. 3,  

(0462) 605495 Отрош Олеся Миколаївна - директор 

6 Запорiзьке вiддiлення  40864290 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 69035, м. Запорiжжя, 

вул. Панфiловцiв, буд. 11,  

(061) 7081416 Коренець Тетяна Павлiвна - директор 

7 Тернопiльська дирекцiя  40864347 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 46008, м. Тернопiль,  

вул. Князя Острозького, буд.48 

(093) 5257433 Зюбрецька Лiлiя Романiвна - директор 

8 Харкiвське вiддiлення  40864352 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 61000, м. Харкiв, пр-т Гагарiна, буд. 17,  

(057) 7520322 Мелекесцев Георгiй Анатолiйович - директор 

9 Волинська дирекцiя  40864258 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 43025, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Б. Хмельницького, буд. 26, офiс 6  

(0332) 234524 Нечипорук Олена Iванiвна - директор 

10 Днiпровське вiддiлення  40864263 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 49038, м. Днiпро, пр-т Д. Яворницького, буд. 93, оф. 402, 

(056) 7440535 Талова Тетяна Миколаївна - директор 

11 Хмельницька дирекцiя  40864368 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 29013, м. Хмельницький, 

вул. Проскурiвська, буд. 28, 

(0382) 700615 Важеховський Павло Леонтiйович - директор 

12 Одеське управлiння  40864310 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 65011, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 54 

(048) 7375900 Демидов Андрiй Андрiйович - директор 

13 Чернiвецьке управлiння  40864389 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 58005, м. Чернiвцi, вул. Головна, буд. 89 

(0372) 242119 Рибак Наталiя Сергiївна - директор 

14 Iвано-Франкiвське управлiння  40864305 Здiйснення добровiльного та 

обов'язкового страхування 76010, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Пилипа Орлика, буд. 4-Б 

(093) 3136381 Процюк Тетяна Михайлiвна - директор 

15 Рiвненське управлiння  40864331 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 33013, м. Рiвне, 

проспект Миру, буд. 15 

(0362) 625650 Бiлiчук Iоланта Георгiївна - директор 

16 Вiнницька дирекцiя  40864242 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 21036, м. Вiнниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 12 

(0432) 570366 Пастернак Наталiя Мирославiвна - директор 

17 Черкаська дирекцiя  40864373 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 18005, м. Черкаси, вул. Пастерiвська, буд. 24 

(0472) 312398 Пономар Людмила Леонiдiвна - директор 

18 Житомирське вiддiлення  40864279 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 10002, м. Житомир, вул. Велика Бердичiвська, буд. 50, оф.2 

(041) 2467337 Лiсовик Ольга Леонiдiвна - директор 

19 Полтавське вiддiлення  40864326 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 

страхування 36000, м. Полтава, проспект Миру, буд.30-А 

(093) 3136382 Щербакова Iрина Олексiївна - директор 

20 Луганська фiлiя  36175334 Здiйснення добровiльного та обов'язкового 



страхування 91016, м. Луганськ, вулиця Радянська, буд. 73 

(0642) 584333 Василенко Михайло Леонiдович - директор 

 

Опис економiчного середовища, в якому функцiонує Компанiя (п.138 МСБО 1 "Подання 

фiнансової звiтностi" ). 

Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть в Українi.  

У 2018 роцi на фонi продовження конфлiкту на сходi країни та складної полiтичної ситуацiї 

економiка стабiлiзувалась, iндекс iнфляцiї вiдносно показникiв 2017-2018 рокiв зменшився. 

Проте, вiдновлення економiки в цiлому вiдбувається досить повiльно i не у всiх секторах. 

Зберiгаються дефiцит бюджету, значний державний борг та знецiнення нацiональної валюти. 

Уряд спрямовує свою полiтику на реалiзацiю комплексу реформ, нацiлених на усунення 

iснуючого дисбалансу в економiцi, державних фiнансах та державному управлiннi, а також 

полiпшення iнвестицiйного клiмату. Однак економiчне зростання залишається повiльним через 

несприятливе зовнiшнє середовище, невизначенiсть, пов'язану iз конфлiктом на сходi та щодо 

швидкостi запровадження реформ в умовах складної полiтичної ситуацiї. 

Прискорення темпiв росту економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд 

успiшностi реформ та продовження фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв 

та мiжнародних фiнансових установ.  

Керiвництво вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку 

Компанiї, але не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на її дiяльнiсть у зв'язку з 

соцiально-полiтичними та економiчними подiями в країнi, а також те, який вплив вони можуть 

мати на майбутнiй фiнансовий стан Компанiї.  

Подальше iснування полiтичної та економiчної нестабiльностi може призвести до 

непередбачених змiн економiчної ситуацiї, якi вплинуть на дiяльнiсть Компанiї. 

Невизначенiсть полiтичних, правових, податкових та нормативно-законодавчих умов 

функцiонування, включаючи можливiсть змiн негативного характеру, може значною мiрою 

вплинути на можливiсть Компанiї успiшно здiйснювати свою дiяльнiсть. 

Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не 

включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Про такi 

коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими та зможуть бути оцiненi. 

 

Заява про вiдповiднiсть керiвництва 

Ми пiдготували фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2018 року та за 2018 фiнансовий рiк, 

яка подає об'єктивно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан ПрАТ "СК ПЕРША" (надалi - 

Компанiя) та результати його дiяльностi за 2018 фiнансовий рiк вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Керiвництво Компанiї несе вiдповiдальнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведеться в 

Компанiї, розкривав з достатнiм рiвнем точностi фiнансовий стан Компанiї та забезпечував 

вiдповiднiсть фiнансової звiтностi МСФЗ та українським законам i правилам. Керiвництво 

Компанiї також несе загальну вiдповiдальнiсть за вжиття всiх можливих заходiв, якi 

забезпечують збереження активiв Компанiї i попередження та виявлення випадкiв зловживань та 

iнших порушень. 

Керiвництво вважає, що у процесi пiдготовки фiнансової звiтностi, застосована належна 

облiкова полiтика, її застосування було послiдовним i пiдтверджувалося об?рунтованими та 

виваженими припущеннями i розрахунками. Також було дотримано всiх вiдповiдних 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, чинних станом на 01.01.2018 року. Дострокове 

застосування МСФЗ не проводилося. 

 

2. Основи пiдготовки, затвердження i  подання фiнансової звiтностi 

 

Фiнансова звiтнiсть ПАТ "СК ПЕРША" (надалi Компанiя) пiдготовлена вiдповiдно до 



Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, затвердженiй Радою з 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).  

Дана фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає вимогам чинних МСФЗ, 

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

доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на 

основi принципу послiдовного застосування вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо не 

зазначене iнше. 

При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних 

законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та 

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

 

Огляд змiн, доповнень i оновлень МСБО i МСФЗ. 

 

В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, якi вступили в 

дiю з 01.01.2018 року i мали вплив на складання даної фiнансової звiтностi Компанiї: 

 

МСФЗ 15 "Виручка за договорами з покупцями". 

28 травня 2014 Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт по виручцi.  

Основний принцип нового стандарту полягає в тому, щоб компанiї визнавали виручку таким 

чином, щоб представити передачу товарiв або послуг покупцям в сумах, що вiдбивають 

вiдшкодування (тобто плату), на яке компанiя передбачає отримати право в обмiн на цi товари 

або послуги.  

МСФЗ 15 замiняє собою такi стандарти й роз'яснення: МСБО 18 (IAS 18) "Дохiд" та МСБО 11 

(IAS 11) "Договори на будiвництво". Крiм того, Компанiя має застосовувати стандарт стосовно 

всiх договорiв з покупцями, за винятком договорiв оренди, що потрапляють до сфери 

застосування МСФЗ 17 "Оренда", договорiв страхування, що потрапляють до сфери 

застосування МСФЗ (IFRS) 4 "Договори страхування" та фiнансових iнструментiв та iнших 

договiрних прав або зобов'язань, що потрапляють до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 

"Фiнансовi iнструменти", МСФЗ (IFRS) 10 "Консолiдована фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 

11 "Спiльна дiяльнiсть", МСФЗ (IFRS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть", МСФЗ (IFRS) 28 

"Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства". 

МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або 

пiзнiше, при цьому допускається його дострокове застосування. 

Компанiя не визнає доходiв якi слiд облiковувати згiдно з МСФЗ 15. 

 

МСФЗ 16 "Договори оренди". 

13 сiчня 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт з облiку оренди. 

МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцiнки, подання та розкриття iнформацiї з 

оренди, з метою забезпечення того, щоб орендарi та орендодавцi надавали у фiнансової звiтностi 

вiдповiдну iнформацiю, яка сумлiнно представляє змiст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 вирiшить 

проблему не вiдображення операцiйної оренди в фiнансової звiтностi шляхом обов'язкового 

вiдображення всiх договорiв оренди як в активах, так i в зобов'язаннях балансу Компанiї. Адже 

МСФЗ 16 скасовує подiл оренди на операцiйну i фiнансову. Крiм цього, МСФЗ (IFRS) 16 

вимагає вiд орендодавцiв i орендарiв розкриття бiльшого обсягу iнформацiї в порiвняннi з 

МСФЗ (IFRS) 17. Обов'язкове прийняття для перiодiв, якi починаються з або пiсля 1 сiчня 2019 

року.  

На даний час керiвництво Компанiї оцiнює вплив даного стандарту на свою фiнансову звiтнiсть 

та припускає, що застосування цього стандарту вплине на облiк договору оренди головного 

офiсу Компанiї шляхом визнання з 01.01.2019 року активу з права користування та зобов'язання 

з оренди.   

 



МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" 

Нова класифiкацiя та вимоги до оцiнки фiнансових активiв та зобов'язань, полiпшена модель 

облiку операцiй хеджування, нова модель знецiнення фiнансових iнструментiв на основi 

очiкуваних збиткiв. Обов'язкове прийняття з 01 сiчня 2018 року, дострокове застосування 

дозволено. Застосування першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю та оцiнку 

фiнансових активiв Компанiї та оцiнку фiнансових зобов'язань. Другий етап - знецiнення, третiй 

етап - облiк хеджування.  

Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є 

обов'язковим. Вплив застосування Компанiєю з 01.01.2018 року МСФЗ (IFRS) 9 на класифiкацiю 

та оцiнку фiнансових активiв i зобов'язань розкрито в Примiтцi "Фiнансовi активи". 

МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування".  

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

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

застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Дострокове 

застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови страховикiв, 

якi звiтують за МСФЗ, що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть 

страховикiв.  

МСФЗ 17 приходить на замiну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 роцi як тимчасовий стандарт. 

Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компанiям вести облiк договорiв 

страхування з використанням нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, внаслiдок чого 

отримано безлiч рiзних пiдходiв щодо облiку договорiв страхування. Як результат, iнвесторам 

стало важко порiвнювати та зiставляти фiнансовi показники компанiй мiж собою. 

Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порiвняння", що створена 

МСФЗ 4. 

МСФЗ 17 визначає, що всi договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а 

це буде корисним як iнвесторам, так i страховим компанiям. Страховi зобов'язання 

враховуватимуться з використанням поточної (current values), а не первiсної вартостi (historical 

cost), як було ранiше. Iнформацiя регулярно оновлюватиметься, надаючи бiльш корисну 

iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi. 

 

МСБО 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть"  

В груднi 2017 року Рада з МСФЗ представила остаточний варiант коригувань, головна мета яких 

полягала у проясненнi порядку переведення нерухомостi до iнвестицiйної категорiї або з 

iнвестицiйної категорiї (параграф 57 стандарту), що має вiдбуватися "тодi i тiльки тодi, коли 

вiдбувається змiна у використаннi". 

Нова редакцiя параграфа 57 зазначає, що змiна характеру використання вiдбувається тодi, коли 

об'єкт починає/припиняє вiдповiдати визначенню iнвестицiйної нерухомостi. Крiм того, нова 

редакцiя цього параграфа вказує на те, що свiдоцтва таких змiн, перелiченi в параграфi 57, є 

лише прикладами. Вiдповiднi змiни до МСБО 40 набули чинностi з початку цього року та не 

мали впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

МСБО 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства" 

Також з 1 сiчня 2018 року набув чинностi оновлений стандарт МСБО 28 "Iнвестицiї в 

асоцiйованi та спiльнi пiдприємства", змiни до якого було внесено Радою з МСФЗ у груднi 2016 

року в межах її традицiйного проекту щорiчних удосконалень мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (за перiод 2014-2016 рр.). Рада з МСБО уточнила, що вибiр оцiнки 

iнвестицiй в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю з вiдображенням 

результату через прибутки чи збитки, який може здiйснюватися пiдприємством, що є 

органiзацiєю венчурного капiталу (пайовим фондом або аналогiчною структурою, зокрема 

страховим фондом iнвестицiйного типу, або якщо володiння частками здiйснюється нею саме 

через таку структуру), має робитися окремо для кожної iнвестицiї на дату первiсного визнання. 



Цi змiни внесенi до параграфа 18 МСБО 28. Крiм того, в параграфi 36А цього стандарту 

деталiзовано процедуру прийняття рiшення щодо оцiнки iнвестицiї, коли пiдприємство, що не є 

iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйованiй компанiї (спiльному 

пiдприємствi), яке є iнвестицiйною органiзацiєю. Данi змiни не мали впливу на фiнансову 

звiтнiсть Компанiї. 

КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" 

Ще один новий додаток у звiтностi з МСФЗ, актуальний iз початку цього року - це Тлумачення 

до стандартiв МСБО 8 "Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки" та МСБО 21 

"Вплив змiн валютних курсiв". КТМФЗ 22 "Транзакцiї з iноземною валютою та облiк авансiв" 

було представлено в остаточному варiантi Комiтетом iз Тлумачень МСФЗ (входить у склад Ради 

з МСБО) у груднi 2016 року для прояснення вибору обмiнних курсiв у випадку з передплатами 

(авансами) в транзакцiях iз iноземними валютами. Комiтет iз Тлумачень дiйшов висновку, що: 

" датою транзакцiї з iноземною валютою з метою визначення обмiнного курсу є дата 

первiсного визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що виникають 

унаслiдок передоплати отриманої або виплаченої; 

" у випадку кiлькох транзакцiй iз виконанням або отримуванням передоплати органiзацiя 

визначає дату для кожної транзакцiї окремо. 

Цiєю логiкою слiд також керуватися вiд початку поточного року. Стандарт не мав вплив на 

представлену фiнансову звiтнiсть Компанiї. 

 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ  

 

У груднi 2017 року до чинних стандартiв було внесено декiлька змiн у межах проекту щорiчних 

удосконалень мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за перiод 2015 - 2017 рр. Вказанi 

покращення стосуються МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу", МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", МСБО 

12 "Податки на прибуток" та МСБО 23 "Витрати на позики". 

 

МСФЗ 3 "Об'єднання бiзнесу" 

Змiнений стандарт пояснює, що коли пiдприємство, яке мало активи та зобов'язання у спiльнiй 

операцiї, отримує контроль над бiзнесом, який є цiєю спiльною операцiєю, воно переоцiнює свої 

попереднi частки володiння в цьому бiзнесi згiдно з вимогами параграфа 42, оскiльки така угода 

з придбання бiзнесу розцiнюється як поетапне придбання. Це зазначено в параграфi 42А. 

 

МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть" 

Що стосується МСФЗ 11 "Спiльна дiяльнiсть", то його оновлена редакцiя пiдкреслює, що коли 

пiдприємство, яке було учасником спiльної операцiї, але не мало спiльного контролю, отримує 

спiльний контроль над бiзнесом, який є спiльною операцiєю, воно не переоцiнює свої попереднi 

частки володiння в цьому бiзнесi (новий параграф B33CA). 

 

Функцiональна валюта i валюта представлення даних фiнансової звiтностi 

 

Функцiональною валютою Компанiї є українська гривня, яка є нацiональною валютою України, 

найкращим чином вiдображає економiчну сутнiсть бiльшостi операцiй, що проводяться 

пiдприємством, i пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її дiяльнiсть. Результати 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi Компанiї перераховуються iз валюти в гривню. Українська 

гривня є також валютою представлення фiнансової звiтностi за Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi. 

Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до цiлих тисяч гривень (кордон суттєвостi в 

розмiрi 1,0 тис. грн.), якщо iнше не зазначено в окремих звiтах та примiтках. 

Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому 

еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх 



визнання. При визначеннi курсових рiзниць на дату здiйснення господарської операцiї, на 

останню дату мiсяця та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено 

наприкiнцi попереднього робочого дня та що дiє впродовж всього наступного робочого дня. 

Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були 

наступними:  

1 долар США   на 31.12.2017=28,067223  на 31.12.2018=27,688264 

1 євро    на 31.12.2017=33,495424  на 31.12.2018=31,714238 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається станом на 31 грудня 2018 року.  

 

Звiтний перiод. Звiтний перiод включає 12 мiсяцiв: з 1 сiчня 2018 року по 31 грудня 2018 року. 

Дана фiнансова звiтнiсть складається iз наступних фiнансових форм:  

Форма № 1 - "Баланс (Звiт про фiнансовий стан)" 

Форма № 2 - "Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд)" 

Форма № 3 - "Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)" 

Форма № 4 - "Звiт про власний капiтал " за 2018 та 2017 року 

Фiнансова звiтнiсть є складеною вiдповiдно до МСФЗ тiльки тодi, якщо вiдповiдає всiм вимогам 

дiючих МСФЗ, якi є обов'язковими для виконання на дату складання фiнансової звiтностi. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї складається на основi припущення, що Компанiя є безперервно 

дiючою i залишатиметься дiючою в досяжному майбутньому.  

Керiвництвом компанiї прийнято Рiшення вiд 22.02.2019р. про оприлюднення фiнансової 

звiтностi. 

 

3. Принципи облiкової полiтики (суттєвi положення) 

 

Концептуально основою цiєї фiнансової звiтностi є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi в 

редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi (надалi - МСФЗ), якi є обов'язковими для виконання на дату складання фiнансової 

звiтностi. 

 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

Фiнансовi звiти складенi на основi принципу безперервної дiяльностi Компанiї, який передбачає 

реалiзацiю активiв та погашення зобов'язань при звичайному веденнi господарської дiяльностi. 

Складення фiнансових звiтiв вимагає вiд управлiнського персоналу здiйснення попереднiх 

оцiнок та припущень. Через невизначенiсть, властиву здiйсненню таких попереднiх оцiнок, 

фактичнi результати, вiдображенi в майбутнiх перiодах, можуть базуватися на сумах, що 

вiдрiзняються вiд таких попереднiх оцiнок. 

Оцiнюючи, чи вiдповiдає стаття визначенню активу, зобов'язання або власного капiталу, 

Компанiя звертає увагу на сутнiсть та економiчну реальнiсть, а не лише на їхню юридичну 

форму. 

До спецiального розпорядження керiвника Компанiї вважати всi активи, якi перебувають у 

власностi Компанiї, контрольованими й достовiрно оцiненими на пiдставi первiсної вартостi, 

зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання. 

Вважати активами тi об'єкти, якi не використовуються в основнiй дiяльностi, але вiд яких 

очiкується одержання економiчних вигiд у випадку їхньої реалiзацiї третiм особам. Об'єкти, якi 

не визнаються активами, затверджуються спецiальним розпорядженням керiвника Компанiї. 

Елементами, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою дiяльностi в звiтi про прибутки та збитки, є 

доходи та витрати.  

Для складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ керiвництво здiйснює оцiнку активiв, 

зобов'язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.  

Вiдповiднiсть облiкової полiтики протягом року є постiйною i протягом року не змiнювалась, 



крiм застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" до фiнансових iнструментiв, що виникли в 

результатi не страхової дiяльностi. 

 

Грошовi кошти складаються з готiвки в касi та коштiв на поточних та депозитних рахунках у 

банках, короткостроковi депозити з первинним термiном погашення 3 мiсяцi або менше. 

Для цiлей звiту про рух грошових коштiв, грошовi кошти i їх еквiваленти складаються з 

грошових коштiв i короткострокових депозитiв, згiдно з визначенням вище. 

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

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

вартостi. Iнвестицiя визначається зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiї з ними проводитися в 

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi. 

Iноземна валюта - це валюта iнша, нiж функцiональна валюта. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання 

активами. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. 

Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв в iноземнiй валютi 

здiйснюється у функцiональнiй валютi за офiцiйними курсами Нацiонального банку України 

(НБУ). 

У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках  у банках (наприклад, у 

випадку призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї) цi активи повиннi 

бути класифiкованi у склад дебiторської заборгованостi .  

 

 

 

 

Фiнансовi iнструменти 

 

Фiнансовi активи Компанiя класифiкує, виходячи з бiзнес-моделi, яку використовує для 

управлiння цими активами, та характеристик грошових потокiв, передбачених договором, що 

оцiнює фiнансовий iнструмент.  

Класифiкацiя фiнансових активiв здiйснюється за такими категорiями: 

" фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю (АС); 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у сукупному доходi (FVОСI); 

" фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у прибутку або збитку (FVTPL). 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою вартiстю тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає 

обом нижченаведеним умовам i не класифiкований як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку:  

" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання активiв для отримання 

передбачених договором грошових потокiв, i  

" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену 

частину основної суми.  

 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки 

в iншому сукупному доходi тiльки у випадку, якщо вiн вiдповiдає обом нижченаведеним умовам 

i не класифiкований на розсуд Банку як оцiнюваний за справедливою вартiстю, з вiдображенням 



результату переоцiнки у прибутку або збитку: 

" вiн утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом отримання 

передбачених договором грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв, i  

" його договiрнi умови передбачають виникнення у встановленi термiни грошових потокiв, 

якi являють собою виплату виключно основної суми i процентiв (критерiй SPPI) на непогашену 

частину основної суми. 

Позики утримуються для отримання договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони 

приведуть до виникнення грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми 

боргу i вiдсоткiв. Отже, Компанiя згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 продовжує враховувати їх за 

амортизованою вартiстю.  

 

Оцiнка бiзнес-моделi. Компанiя проводить оцiнку мети бiзнес-моделi, в рамках якої утримується 

актив, на рiвнi портфеля фiнансових iнструментiв, оскiльки це найкращим чином вiдображає 

спосiб управлiння бiзнесом i надання iнформацiї управлiнському персоналу. При цьому 

розглядатиметься така iнформацiя:  

" полiтики i цiлi, встановленi для даного портфеля фiнансових активiв, а також дiя 

зазначених полiтик на практицi, зокрема, чи орiєнтована стратегiя управлiнського персоналу на 

отримання процентного доходу, передбаченого договором, пiдтримку певної структури 

процентних ставок, забезпечення вiдповiдностi термiнiв погашення фiнансових активiв строкам 

погашення фiнансових зобов'язань, що використовуються для фiнансування цих активiв, або на 

реалiзацiю грошових потокiв шляхом продажу активiв;  

" яким чином оцiнюється результативнiсть портфеля i яким чином ця iнформацiя 

повiдомляється управлiнському персоналу; 

" ризики, якi впливають на результативнiсть бiзнес-моделi (i фiнансових активiв, 

утримуваних в рамках цiєї бiзнес-моделi), i яким чином здiйснюється управлiння цими 

ризиками;  

" яким чином винагороджуються менеджери, що здiйснюють керiвництво бiзнесом 

(наприклад, чи залежить ця винагорода вiд справедливої вартостi активiв, якими вони 

управляють, або вiд отриманих ними вiд активiв грошових потокiв, передбачених договором);  

" частота, обсяг i термiни продажiв в минулих перiодах, причини таких продажiв, а також 

очiкування щодо майбутнього рiвня продажiв. Однак iнформацiя про рiвнi продажiв 

розглядається не iзольовано, а в рамках єдиного цiлiсного аналiзу того, яким чином досягається 

заявлена Банком мета управлiння фiнансовими активами i як реалiзуються грошовi потоки. 

 

Вплив застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" на класифiкацiю фiнансових 

iнструментiв. Застосування описаних вище змiн облiкових полiтик має наступний вплив на 

класифiкацiю та оцiнку фiнансових iнструментiв станом на 1 сiчня 2018 р.:  

" Кредити, виданi клiєнтам, якi класифiкувалися як кредити та дебiторська заборгованiсть 

оцiнювалися за амортизованою вартiстю вiдповiдно до МСБО 39, оцiнюються за амортизованою 

вартiстю вiдповiдно до МСФЗ 9.  

" Iнвестицiї в корпоративнi права, утримуванi до погашення, оцiненi за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю 

згiдно з МСФЗ 9.  

" Поточнi фiнансовi iнвестицiйнi, якi класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до 

МСБО 39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ 9.  

" Iнструменти капiталу, що класифiкувалися як наявнi для продажу вiдповiдно до МСБО 

39, оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд згiдно з МСФЗ 9.  

" Класифiкацiя фiнансових зобов'язань не змiниться внаслiдок застосування МСФЗ 9. 

 

Дебiторська заборгованiсть та депозити.  

 



Дебiторська заборгованiсть - це фiнансовий актив, який являє собою контрактне право отримати 

грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта господарювання. 

Дебiторська заборгованiсть визнається у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли 

Компанiя стає стороною контрактних вiдношень щодо цього iнструменту. Первiсна оцiнка 

дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi 

погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 

Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова 

вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв збиткiв. 

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою 

вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми 

резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв 

та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для 

фiнансових активiв резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв, 

Фактори, якi Компанiя розглядає при визначеннi того, чи є у нього об'єктивнi свiдчення 

наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення 

заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника.  

Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд 

зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подiєю, 

яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд 

зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi 

активу. 

Подальша оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату 

оцiнки.       

 

Знецiнення фiнансових активiв. Станом на кожну звiтну дату фiнансовий актив, не вiднесений 

до категорiї фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за перiод, оцiнюється на предмет наявностi 

об'єктивних свiдчень його можливого знецiнення. 

Фiнансовий актив є знецiненим, якщо i тiльки якщо iснують об'єктивнi свiдчення того, що пiсля 

первiсного визнання активу вiдбулася подiя, що спричинила збиток, i що ця подiя справила 

негативний вплив на очiкувану величину майбутнiх грошових потокiв вiд даного активу, 

величину яких можна надiйно розрахувати. 

До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть вiдноситися неплатежi або iнше 

невиконання боржниками своїх обов'язкiв, реструктуризацiя заборгованостi перед Компанiєю на 

умовах, якi в iншому випадку Компанiєю навiть не розглядалися б, ознаки можливого 

банкрутства боржника або емiтента. Крiм того, об'єктивним свiдченням знецiнення такої 

iнвестицiї є значне або тривале зниження її справедливої вартостi нижче її фактичної вартостi. 

При оцiнцi фактiв, що свiдчать про знецiнення, Компанiя аналiзує iсторичнi данi щодо ступеня 

ймовiрностi дефолту, строкiв вiдшкодування та сум понесених збиткiв, скоригованих з 

урахуванням суджень керiвництва щодо поточних економiчних i кредитних умов, в результатi 

яких фактичнi збитки, можливо, виявляться бiльше або менше тих, яких можна було б 

очiкувати, виходячи з iсторичних тенденцiй. 

По фiнансових активах, рух яких заблоковано згiдно рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, Компанiя оцiнює пiдстави блокування руху. За цiнними паперами, 

по яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття кримiнального провадження чи блокування на 

строк до усунення порушення, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, 

що свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї 

юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв). Компанiя може прийняти рiшення щодо 



перенесення даного активу до складу "Необоротнi активи, утримуванi для продажу та групи 

вибуття" на строк до 1 року з дати рiшення. По фiнансових активах, рух яких припинено 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на пiдставi ознак 

фiктивностi, Компанiя визнає знецiнення, якщо протягом року з дати рiшення обiг цiнних 

паперiв не вiдновлюється, емiтенти не виключаються iз перелiку емiтентiв з ознаками 

фiктивностi i не оскаржують рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

в установленому законом порядку, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про 

знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи, 

скасування емiсiї цiнних паперiв). 

За наявностi об'єктивних свiдчень того, що первинна вартiсть може не бути вiдшкодована, 

фiнансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, вважається знецiненим. Об'єктивне 

свiдоцтво того, що первинна вартiсть може не бути вiдшкодована, на додаток до якiсних 

критерiїв забезпечення, включає значне або тривале зниження справедливої вартостi нижче 

величини первинної вартостi. 

Якщо фiнансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, знецiнюється згiдно з якiсними 

або кiлькiсними критерiями знецiнення, встановленими Компанiєю, подальшi зниження 

справедливої вартостi на подальшi звiтнi дати признається як знецiнення. Таким чином, в 

кожному звiтному перiодi вiдносно фiнансового активу, який був визначений таким, що 

пiддався знецiненню згiдно з критерiями знецiнення Компанiї, знецiнення визнається у розмiрi 

рiзницi мiж справедливою вартiстю i первинною вартiстю за вирахуванням ранiше визнаного 

знецiнення. 

Цей накопичений збиток вiд знецiнення виключається зi складу iншого сукупного доходу i 

включається до складу прибутку або збитку за перiод, являє собою рiзницю мiж вартiстю 

придбання вiдповiдного активу i його поточною справедливою вартiстю за вирахуванням всiх 

збиткiв вiд знецiнення, ранiше визнаних у прибутку або збитку за перiод. 

 

4. Дохiд вiд надання страхових послуг 

 

Бухгалтерський облiк доходiв вiд операцiй, пов'язаних з укладанням договорiв страхування 

(перестрахування), базується на принципах нарахування та вiдповiдностi. 

Дохiд Компанiї у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi за звiтний перiод - це 

заробленi страховi премiї. Заробленi страховi премiї визначаються збiльшенням суми 

надходжень страхових платежiв за звiтний перiод на суму незароблених страхових премiй на 

початок звiтного перiоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових 

премiй на кiнець звiтного перiоду та страхових премiй, переданих у перестрахування у звiтному 

перiодi. Незаробленi страховi премiї - частки сум надходжень страхових премiй, що 

вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну дату. 

Дата виникнення вiдповiдальностi вiдповiдно до договору страхування (перестрахування). 

Договiр страхування може бути розiрваний на вимогу страхувальника або Компанiї, якщо це 

передбачено договором страхування, а також за домовленостi сторiн. У разi дострокового 

припинення дiї договору страхування Компанiя повертає страхувальнику сплаченi страховi 

премiї за перiод, що залишився до закiнчення дiї договору страхування, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 

фактичних виплат страхових вiдшкодувань, що були здiйсненi за цим договором, якщо iнше не 

передбачено договором страхування. Сума витрат на ведення справи є доходом вiд страхової 

дiяльностi (вiд надання страхової послуги), так як витрати на ведення страхової справи є 

складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладеннi договору 

страхування, i вiдповiдно, частиною страхового платежу, який розраховується на пiдставi 

страхового тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовленi порушенням умов договору 

страхування Компанiєю, то Компанiя повертає страхувальнику сплаченi страховi премiї в 

повному обсязi на пiдставi розпорядження вiдповiдальної особи. 



Страховi контракти  

 

Визнання та оцiнка  

Страховi контракти класифiкуються як короткостроковi договори страхування. Це страховi 

контракти вiд нещасних випадкiв, страхування майна.  

 

Договори страхування вiд нещасних випадкiв захищають клiєнтiв Компанiї вiд ризику 

заподiяння шкоди третiм особам в результатi їх законної дiяльностi. Покриття включає як 

договiрнi, так i позадоговiрнi подiї. Типовий захист, що пропонується, розроблений для 

роботодавцiв, якi набувають юридичну вiдповiдальнiсть за виплату компенсацiї постраждалим 

працiвникам (зобов'язання роботодавцiв) i для iндивiдуальних та корпоративних клiєнтiв, якi 

мають вiдповiдальнiсть виплатити компенсацiї третiм особам за тiлеснi ушкодження або 

пошкодження майна (цивiльної вiдповiдальностi).  

 

Договори страхування майна головним чином компенсують клiєнтам Компанiї шкоду, заподiяну 

їх власностi, або вартiсть втраченого майна. Клiєнти, якi здiйснюють комерцiйну дiяльнiсть у 

власних примiщеннях також можуть отримати компенсацiю за втрату доходiв внаслiдок 

неможливостi використання застрахованої власностi в їх пiдприємницькiй дiяльностi (покриття 

у зв'язку з припиненням дiяльностi).  

По всiм цим контрактам, премiї визнаються доходом (заробленi премiї) пропорцiйно термiну 

страхування. Частина премiї, зобов'язання з незароблених премiй. Премiї вiдображено до 

вирахування комiсiї та валовою сумою з урахуванням будь-яких податкiв та зборiв, якi 

накладаються на такi премiї.  

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збиткiв вiдносяться на зменшення доходiв 

по мiрi їх виникнення на основi оцiночної величини зобов'язань по компенсацiї власникам 

контракту або третiм особам постраждалих вiд власникiв контракту. Вони включають в себе 

прямi i непрямi витрати на врегулювання збиткiв i випливають з подiй, якi сталися до кiнця 

звiтного перiоду, навiть якщо вони ще не були заявленi до вiдома Компанiї. Компанiя не 

виключає своєї вiдповiдальностi за неоплаченими вимогами iншими, нiж вимогами по втратi 

працездатностi. Зобов'язання за невиплаченими вимогами оцiнюються з використанням 

припущень по конкретним випадкам, заявлених до Компанiї, i статистичного аналiзу за 

вимогами, що вiдбулися, але не є заявленими, та для оцiнки очiкуваних виплат бiльш складних 

вимог, на якi можуть впливати зовнiшнi фактори (такi, як судовi рiшення). 

 

Контракти з перестрахування  

Контрактами, укладеними Компанiєю з перестраховиками, по яким Компанiї компенсуються 

збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними Компанiєю, i якi вiдповiдають вимогам 

класифiкацiї для договорiв страхування визнаються як договори перестрахування. Контракти, 

якi не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї визнаються як фiнансовi активи. Договори 

страхування, укладенi Компанiєю вiдповiдно до якого iншою стороною договору є iнший 

страховик (внутрiшнє перестрахування) включаються до договорiв страхування.  

Виплати, на якi Компанiя має право вiдповiдно до договорiв перестрахування визнаються 

активами перестрахування. Цi активи складаються з короткострокових вимог до 

перестраховикiв, а також довгострокової дебiторської заборгованостi, якi залежать вiд 

очiкуваних вимог та винагород, що випливають з пов'язаних перестрахованих договорiв 

страхування. 

 

Тест адекватностi зобов`язань 

Станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi зобов'язань 

для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних 

неамортизованих вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв 



використовуються поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та 

адмiнiстративних витрат, а також iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi 

зобов'язання. Будь-яка вiд'ємна сума негайно вiдноситься на прибуток або збиток: створюється 

резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування адекватностi зобов'язань 

(резерв ризику, що не минув).  

 

Дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування та 

iнвестицiйними контрактами  

Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi платежi 

належать до сплатi. Вони включають в себе суми, належнi вiд агентiв та власникiв договорiв 

страхування та належнi до сплати таким контрагентам.  

Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю є 

знецiненою, Компанiя зменшує балансову вартiсть такої заборгованостi, i вiдповiдно визнає 

збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i збитки. Компанiя збирає об'єктивнi докази того, що 

страхова дебiторська заборгованiсть є знецiненою, використовуючи той же процес, прийнятий 

для кредитiв та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же 

способом, що використовуються для цих фiнансових активiв.  

 

Суми вiд реалiзацiї пошкодженого майна та отриманi в результатi регресу  

Деякi страховi контракти дозволяють Компанiї продати майно (як правило, пошкоджене), яке 

отримане при врегулюваннi вимог (наприклад, врятоване майно). Компанiя також може мати 

право подавати претензiї третiм особам для оплати частини або всiх видаткiв (наприклад, право 

регресу).  

Оцiнки суми вiдшкодування вiд реалiзацiї пошкодженого майна включаються в якостi 

зменшення суми зобов'язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається в iнших 

активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов'язань визнається в сумi, яка може бути 

об?рунтовано повернута в результатi вiдчуження майна.  

Вiдшкодування в наслiдок регресу також розглядаються в якостi знижки при оцiнцi зобов'язань 

за страховими вимогами i визнаються в iнших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення 

зобов'язань визнається в оцiночнiй сумi вiдшкодування, яке може бути отримане а результатi дiй 

проти винної третьої особи. 

 

Винагороди працiвникам 

Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". В процесi господарської дiяльностi компанiя сплачує обов'язковi 

страховi внески в бюджет за своїх працiвникiв, в розмiрi передбаченому законодавством 

України. 

 

Зобов'язання i резерви 

Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 

"Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи". 

Зобов'язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i 

поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). 

Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною 

вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. 

Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан 

короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини 

боргу залишається менше 365 днiв. 

Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути. 

Компанiя визнає умовнi зобов'язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 

ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. 



 

Витрати з податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї 

вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на прибуток".  

Витрати з податку на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, 

складаються iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу 

(прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України. 

Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 

наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi 

активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. 

 

Власний капiтал 

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. 

Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. 

Компанiя нараховує дивiденди учасникам, i визнає їх як зобов'язання на звiтну дату лише в тому 

випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами учасникiв.  

 

Сегменти 

У зв'язку з тим, що Компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються.  

У випадку розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв послуг, Компанiя буде 

надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ8 "Операцiйнi сегменти". 

 

Пов'язанi особи 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться: 

а) пiдприємства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, 

або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством; 

б) асоцiйованi компанiї; 

в) спiльнi пiдприємства, у яких Компанiя є контролюючим учасником; 

г) члени провiдного управлiнського персоналу Компанiї; 

д) близькi родичи особи, зазначеної в а) або г)  

є) пiдприємства, що контролюють Компанiю, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають 

суттєвий вiдсоток голосiв у Компанiї; 

ж) програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiї, або будь-якого 

iншого суб'єкта господарювання, який є зв'язаною стороною Компанiї. 

У вiдповiдностi до ознак пов'язаних осiб, якi наводяться в МСБО 24, до пов'язаних осiб в 

Компанiї належать акцiонери Компанiї.  

 

Подiї якi виникли пiсля звiтної дати 

Керiвництво Компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк 

уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть. 

При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i 

вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. 

Оцiнка за справедливою вартiстю. МСФЗ 13 "Оцiнка справедливої вартостi" визначає 

справедливу вартiсть як цiну, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. 

Оцiнка справедливої вартостi - це оцiнка конкретного активу або зобов'язання. Тому, оцiнюючи 

справедливу вартiсть, суб'єкт господарювання має брати до уваги тi характеристики активу або 

зобов'язання, якi учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи цiну активу або зобов'язання на 

дату оцiнки. На дату оцiнки: а) програмне забезпечення придатне для негайного використання за 



його функцiональним призначенням в тому станi, в якому воно перебуває на даний час; б) 

обмежень на продаж та використання активу немає. 

Оцiнка справедливої вартостi припускає, що актив або зобов'язання обмiнюється мiж 

учасниками ринку у звичайнiй операцiї продажу активу або передачi зобов'язання на дату 

оцiнки за поточних ринкових умов. 

Оцiнка справедливої вартостi припускає, що операцiя продажу активу або передачi зобов'язання 

вiдбувається або а) на основному ринку для цього активу або зобов'язання; або б) за вiдсутностi 

основного ринку - на найсприятливiшому ринку для цього активу або зобов'язання. Щодо 

активу, наявного для продажу, вiдсутнiй основний ринок. 

Компанiя оцiнює справедливу вартiсть активу, наявного для продажу, користуючись 

припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи цiну такого активу, та 

припускаючи, що учасники ринку дiють у своїх економiчних iнтересах.  

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки 

за поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така 

цiна безпосередньо чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. ПрАТ "СК "Перша" 

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

оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець звiтного 

перiоду. 

  

 

Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання

 Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх 

еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi

 Ринковий Офiцiйнi курси НБУ 

Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка 

депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових 

потокiв  сума до 1 року Дохiдний (дисконтування грошових потокiв) Ставки за 

депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами 

Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх 

справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. 

Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.

 Ринковий, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за 

вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова 

вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня 

Iнвестицiйна нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Цiни на ринку нерухомостi, данi 

оцiнки професiйних оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi 

очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, 

ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов'язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за 

вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi 

грошовi потоки 

 

5. Примiтки до фiнансової звiтностi 

 



Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про фiнансовий стан 

 

Нематерiальнi активи.  

Нематерiальний актив визначається як немонетарний актив, що не має фiзичної субстанцiї та 

може бути iдентифiкований. Пiд iдентифiкацiєю активiв розумiється визнання активiв як 

вiдокремлюваних один вiд одного об'єктiв бухгалтерського облiку. Оскiльки НА (програмне 

забезпечення та лiцензiї), не можна продати, обмiняти, здати в оренду та передавати будь-яким 

iншим способом, в Компанiї прийнято рiшення, що вищенаведений перелiк як актив не 

визнається.  

 

Основнi засоби. 

 

Власнi активи. Об'єкти основних засобiв вiдображаються за фактичними витратами за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. Витрати, пов'язанi з 

покращенням стану основних засобiв (модернiзацiя, реконструкцiя тощо), якi призводять до 

збiльшення майбутнiх економiчних вигiд, первiсно очiкуваних вiд їх використання, додаються 

до первiсної вартостi об'єкта основних засобiв. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання 

об'єкта в робочому станi (проведення технiчного огляду, обслуговування, ремонту) 

включаються до складу поточних витрат у звiтi про фiнансовi результати. 

 

Компанiя оцiнює iншi групи основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, за  

собiвартiстю. Собiвартiсть об'єкта основних засобiв складається з:  

а) цiни його придбання.   

б) будь-яких витрат, якi безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та 

приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським 

персоналом. 

 

У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з декiлькох компонентiв, що мають рiзний 

строк корисного використання, такi компоненти вiдображаються як окремi об'єкти основних 

засобiв. Компанiя визначає наступнi групи основних засобiв та строки їх корисного 

використання якi представленi в таблицi таким чином: 

 

Найменування Критерiй суттєвостi Лiквiдацiйна вартiсть Строк корисного 

використання не менше Метод нарахування амортизацiї Наступна оцiнка 

Будiвлi та iнша нерухомiсть5 % iсторичної вартостi Амортизована 50

 Прямолiнiйний Справедлива 

Меблi та обладнання вiд 6,0 тис. грн. Амортизована 5 Прямолiнiйний

 Iсторична 

Транспортнi засоби 2 % iсторичної вартостi Амортизована 7 Прямолiнiйний

 Iсторична 

Основнi засоби, не готовi до користування 2 % iсторичної вартостi Амортизована

 - Прямолiнiйний Iсторична 

Машини та обладнання (iншi) 2 % iсторичної вартостi вiд 2 рокiв до 6,0 тис. грн

 Амортизована 2 Прямолiнiйний Iсторична 

Iншi основнi засоби  вiд 6,0 грн Амортизована 7 Прямолiнiйний Iсторична 

Малоцiннi нематерiальнi активи  до 6,0 тис. грн Амортизована 5 100 %

 Iсторична 

Невиробничi основнi засоби  5 % iсторичної вартостi Iсторична 5 Не 

застосовується Iсторична 

 

Амортизацiя. Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у 



придатному для використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу 

витрат звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується 

прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi у вiдповiдностi до строкiв 

корисного використання.  

Компанiя починає амортизацiю активу з наступного мiсяця, коли вiн стає придатним для 

використання, тобто  коли  вiн  доставлений  до мiсця  розташування  та  приведений  у  стан,  у 

якому  вiн  придатний  до  експлуатацiї  у  спосiб,  визначений  управлiнським персоналом. 

Придатнiсть об'єкта до використання пiдтверджується актом приймання-передачi (внутрiшнього 

перемiщення) типова форма 0З-1 (наказ Мiнiстерства Статистики України вiд 29.12.1995 р. № 

352), який затверджується Генеральним директором Компанiї (заступником чи iншим 

уповноваженим на те працiвником). 

Амортизацiйнi вiдрахування за кожен перiод  Компанiя визнає у витратах звiтного перiоду. 

Компанiя припиняє амортизацiю активу на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з 

якої актив класифiкують як утримуваний для продажу  (або  включають  до лiквiдацiйної групи, 

яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

 

  

Склад основних засобiв та їх рух протягом 2018 року:    тис.грн. 

 Залишок на початок року Надiйшло Вибуло Нараховано амортизацiї

 Залишок на кiнець звiтного перiоду 

 первiсна (переоцi-нена) вартiсть Знос  первiсна (переоцi-нена) вартiсть знос

  первiсна (перео-цiнена) вартiсть знос 

Земельнi дiлянки 0 0 0 0 0 0 0 0 

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  44 608 2112 4045 0 0 881 48 

653 2993 

Машини та обладнання 3 978 2041 1139 252 251 588 4 865 2378 

Транспортнi засоби 7 719 3240 1 137 549 289 620 8 307 3571 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  1 139 764 193 38 35 121 1 294 850 

Iншi основнi засоби 519 34 0 0 0 38 519 72 

Не введенi в експлуатацiю об'єкти 581 0 0 0 0 0 581 0 

Всього  58 544 8191 6514 839 575 2248 64219 9864 

 

На балансу Компанiї облiковуються активи придбанi, але не введенi в експлуатацiю, об'єкти на 

початок звiтного перiоду у сумi 581 тис. грн. на кiнець 581 тис. грн. Переоцiнка основних 

засобiв протягом 2018 року не проводилася. Усi основнi засоби, що розкритi у фiнансовiй 

звiтностi, належать ПрАТ "СК "Перша" на правах власностi.  

 

ПрАТ "СК "Перша" має обмеження щодо використання деяких основних засобiв (перелiк 

наведено у таблицi), що перебувають на територiї, непiдконтрольнiй України.  

Активи Дата введення в експлуатацiю Початкова вартiсть Амортизацiя Залишкова 

вартiсть 

Автомобiль Land Rover Discovery АА 1000 ОМ 10.11.2011 817 223 594  

Автомобiль Шкода Елеганс 1,8/118 АА9580 IО 31.05.2010 290 108 182  

Надводний павiльйон, АРК м. Євпаторiя 29.09.2012 332 3 329  

Всього:  1 439 334 1 105  

 

У разi отримання сертифiката Торгово-промислової палати України, що пiдтвердить настання 

обставин непереборної сили (форс-мажору), буде вiдображено лiквiдацiю основних засобiв у 

фiнансовiй та податковiй звiтностi. Автомобiлi знаходиться на територiї Луганської областi, не 

пiдконтрольнiй Українi. Об'єкт основних засобiв (надводний павiльйон), який знаходиться на 



територiї Криму, визнано активом, так як iснує вiрогiднiсть його продажу. Амортизацiя по вище 

описаним основним засобам за перiод 01.01.2013р. по 31.12.2018р. не нараховувалась.  

 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Компанiя до складу iнвестицiйної нерухомостi вiдносить офiснi примiщення, що 

використовуються для отримання доходу вiд операцiйної оренди. 

Примiщення, якi були зданi в оренду, вiдображаються в балансi (рядки 1015), як iнвестицiйна 

нерухомiсть.  

Змiн за перiод 2018р. по iнвестицiйнiй нерухомостi не вiдбувалось (таблиця в  тис. грн.) 

 

На початок перiоду Вибуло за перiод Справедлива вартiсть на кiнець перiоду 

10 409 0 10 409 

 

Згiдно з принципом визнання, Компанiя не визнає в балансовiй вартостi iнвестицiйної 

нерухомостi витрати на поточне обслуговування цiєї нерухомостi. Натомiсть цi витрати 

визнаються збитками пiд час їх здiйснення.  

Для оцiнки iнвестицiйної нерухомостi Компанiя використовує модель облiку по справедливiй 

вартостi. Ця модель ?рунтується на визначеннi справедливої вартостi (тобто iснуваннi ринку по 

аналогiчних об'єктах). Справедлива вартiсть визначається  за оцiнкою, що зроблена 

незалежними експертами. За даними експерта вартiсть iнвестицiйної нерухомостi ПрАТ "СК 

"Перша" на кiнець року 2018р. змiнилася в середньому на 3% вiдсотка (в бiк зростання), в 

зв'язку з несуттєвiстю суми (менше 5% валюти балансу) и дооцiнка не проводилась. 

 

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї а саме активи якi облiковуються за методом участi в капiталi 

iнших пiдприємств (таблиця в  тис. грн.) 

На початок перiоду Надiйшло за перiод Вибуло за перiод На кiнець перiоду 

3400 100 3500 0 

 

Здiйснено придбання, та продаж дочiрнiх компанiй (країна реєстрацiя Україна) частка страхової 

компанiї складала 100 вiдсоткiв, а саме: ТОВ "Гарант-Транзит" (код 41705893) та ТОВ "ПАНТА 

РЕЙ СИСТЕМ" (код 32910828). 

 

Iншi фiнансовi iнвестицiї за перiод 2018р. придбано облiгацiї загальною кiлькiстю 10 000 шт. 

(дата погашення 19.02.21р.) ТОВ "ЕСКА КАПIТАЛ" (код 36258745). 

Види економiчної дiяльностi: 

КВЕД 45.11 Торгiвля автомобiлями та легковими автотранспортними засобами; 

КВЕД 45.19 Торгiвля iншими автотранспортними засобами; 

КВЕД 77.31 Надання в оренду сiльськогосподарських машин i устаткування; 

КВЕД 49.41 Вантажний автомобiльний транспорт; 

КВЕД 64.91 Фiнансовий лiзинг (основний); 

КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобiлiв i легкових автотранспортних засобiв.  

(табл. в тис. грн.) 

Початкова вартiсть на дату придбання  Дооцiнка (уцiнка фiнансових iнструментiв) На 

кiнець перiоду  

10 118 -2 468 7 650 

 

До активiв "Iншi фiнансовi iнвестицiї" вiднесено облiгацiї iнших пiдприємств, якi вiдображено у 

балансi згiдно умов та облiкової полiтики прийнятiй у ПрАТ "СК "Перша". 

Це є звичним iнструментом iнвестування українських фiнансових установ - iнвестицiї про всяк 

випадок. Вони можуть триматися до погашення, а можуть бути проданi, якщо раптом виникне 

потреба в грошових коштах. Така бiзнес-модель є змiшаною, а отже, вимагає облiку за 



справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд за умови дотримання критерiю договiрних 

грошових потокiв. Що стосується договiрних грошових потокiв, то українськi облiгацiї, як i 

депозити, мають, як правило, досить простi умови, що не мiстять нiчого, крiм погашення 

основного боргу та вiдсоткiв. Можливiсть дострокового викупу облiгацiй не становить 

проблеми, якщо викуп вiдбувається за номiнальною вартiстю зi сплатою нарахованих вiдсоткiв. 

Так само й перегляд вiдсоткової ставки не суперечить критерiю договiрних грошових потокiв, 

оскiльки нова ставка встановлюється на поточному ринковому рiвнi, а власники облiгацiй мають 

можливiсть пред'явити їх до викупу у разi незгоди з новою ставкою. 

Тобто сума розрахованої та нарахованої у бухгалтерському облiку дооцiнка (уцiнка фiнансових 

iнструментiв) у розмiрi (-2468 тис. грн.) у Звiтi про фiнансовий стан повинна бути вiдображено у 

роздiлi пасиви балансу I Власний капiтал рядка 1420 Нерозподiлений прибуток (непокритий 

збиток), у Звiтi про фiнансовий стан (Звiт про сукупний дохiд) у роздiлi II Сукупний дохiд код 

рядка 2405 та у Звiтi про власний капiтал код рядка 4112. Але у зв'язку з перевiркою фiнансової 

звiтностi у програмi для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

видається помилка, яка вказує на те, що обумовлену суму треба перенести до рядка 1405 капiтал 

у дооцiнках у Звiтi про фiнансовий стан того ж роздiлi пасиви балансу I Власний капiтал, що i 

зроблено у звiтi. 

 

Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати  

При початковому визнаннi змiннi аквiзицiйнi витрати за страховими контрактами, якi 

безпосередньо стосуються нових страхових договорiв та/або поновлення iснуючих договорiв, 

капiталiзуються у вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витратах, що включаються до складу 

активiв у балансi, амортизуються та вiдносяться на витрати пропорцiйно заробленим премiям до 

якого вони вiдносяться на пiдставi, яка вiдповiдає схемi надходжень грошових коштiв за даним 

полiсом. 

На початок перiоду аквiзицiйнi витрати не видiлялись у окрему статтю балансу i залишкова 

незначна сума ранiше визначених витрат вiдображених у балансi у графi витрати майбутнiх 

перiодiв. У зв'язку зi змiнами законодавства за перiод 2018р., компанiя визнає аквiзицiйнi 

витрати (розраховує та нараховує). Сума визнаних аквiзицiйнi витрати розрахована незалежним 

актуарiєм. 

 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах 

МТСБУ було створене на виконання Декрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про страхування" вiд 

10 травня 1993 року № 47-93 та вiдповiдно до Установчої угоди вiд 10 березня 1994 року про 

створення МТСБУ, пiдписаної страховиками, яким дозволено займатися страхуванням 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам, та за 

умовами, передбаченими мiжнародними договорами України щодо вказаного виду страхування 

i дiє зокрема як офiцiйний гарант вiдшкодування українськими страховими компанiями 

бенефiцiарiям у Європi шкоди, завданої третiм особам, за договорами обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Фонд страхових 

гарантiй гарантує виплати МТСБУ у випадку заподiяння шкоди майну потерпiлих, фонд захисту 

постраждалих - виплати МТСБУ у випадку заподiяння шкоди життю i здоров'ю потерпiлих. 

Додатковий страховий фонд страхових гарантiй по "Зеленiй картцi" гарантує виплати МТСБУ у 

випадку заподiяння шкоди третiм особам у Європi за договорами обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. Кошти 

страховикiв розмiшуються на депозитних рахунках у банках. На такi гарантiйнi депозити 

нараховуються проценти i всi вони розмiщенi у вiтчизняних банках. 

Депозити у додатковому страховому фондi страхових гарантiй є страховим резервом, 

управлiння яким вiд iменi Компанiї здiйснює МТСБУ. Згiдно iз Законом України "Про 

обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв" внески страхових компанiй до резервних фондiв МТСБУ повертаються страховим 



компанiям пiсля закiнчення перiоду, протягом якого вони можуть бути використанi МТСБУ для 

покриття збиткiв у випадку невиконання зобов'язань страховиком, що видав полiс. Зазначенi 

гарантiйнi депозити будуть поверненi Компанiї, коли в обiгу не буде полiсiв, за якими можуть 

виникнути збитки. 

Залишок коштiв у МТСБУ визнається за сумою платежiв, здiйснених до централiзованих 

страхових резервних фондiв пiд управлiнням МТСБУ. Крiм того, цей залишок збiльшується на 

суму щомiсячних вiдрахувань i зменшується на суму регламентних виплат та пов'язаних з ними 

витрат, якi вiдшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштiв у частцi, вiднесенiй на страховика. 

Процентнi доходи, заробленi за залишком коштiв у МТСБУ, визнаються у складi фiнансового 

доходу. Оскiльки залишок коштiв у МТСБУ не має фiксованого строку, вiн вiдноситься до 

категорiї фiнансових активiв що облiковуються за справедливою вартiстю i облiковується 

вiдповiдним чином згiдно з вимогами МСБУ 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка". 

Станом на кiнець звiтного перiоду залишок коштiв у МТСБУ становить 35684 тис. грн. 

знецiнення не вiдбулося у зв'язку з короткостроковим розмiщенням коштiв. 

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Грошовi кошти в МТСБУ 26 748 35 684 

 

За звiтний перiод Компанiям отримано дохiд у виглядi процентiв за розмiщення грошових 

коштiв в сумi 18 683 тис.грн., за 2017 14 275 тис. грн.,що вiдображено в Звiтi про фiнансовi 

результати в рядку 2220. 

 

  

Запаси  

Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 

"Запаси".  

Запаси враховуються за однорiдними групами: 

" Сировина та матерiали; 

" Паливо; 

" Iншi матерiали. 

" Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. 

Причинами списання запасiв є: 

" використання в процесi надання страхових послуг та на збут; 

" пошкодження; 

 

Запаси в балансi виглядають так: 

Найменування показника 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Сировина й матерiали 218 86 

Паливо 56 56 

Iншi матерiали 764 1154 

Разом: 1038 1296 

 

Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у використання за 

ФIФО. Запасiв, переданих у переробку, на комiсiю та в заставу немає. 

За 2018 рiк у Компанiї вiдсутнi пiдстави для знецiнення запасiв. 

 

Дебiторська заборгованiсть  

Дебiторська заборгованiсть, що виникла в результатi безпосередньої реалiзацiї послуг  своїм 

покупцям, вважається дебiторською заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, i 

облiковується за фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням резерву сумнiвних боргiв. 

Дебiторська заборгованiсть за страховими послугами оцiнюється  за  справедливою вартiстю, 

оскiльки вiдповiдно до умов ЗУ "Про страхування" договiр не вступає в дiю при вiдсутностi 



факту сплати страхового внеску вiдповiдно до умов договору страхування.  Балансова вартiсть 

iншої дебiторської заборгованостi зменшується застосовуючи метод ефективного вiдсотка при 

умовах, класифiкацiї заборгованостi як довгострокової. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, 

яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до 

поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 

                                                                                                            тис. грн. 

Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Розрахунки з вiтчизняними страхувальниками 31226 33549 

 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги представляє собою заборгованiсть за 

страховою дiяльнiстю, а саме, премiї до отримання вiд власникiв страхових полiсiв.  

Сума резерву на погашення сумнiвної та безнадiйної заборгованостi (3670 тис.грн.) визначається 

виходячи з оцiнки ймовiрно безнадiйної щодо повернення заборгованостi пiсля проведення 

аналiзу строкiв виникнення дебiторської заборгованостi та на основi практики Компанiї 

стосовно списання заборгованостi, а також iнших факторiв, якi впливають на залишки 

заборгованостi. А саме за страховою дiяльнiстю заборгованiсть за iншi товари роботи послуги 

складає 1 167 тис. грн. На дату затвердження фiнансової звiтностi у Компанiї iснують залишки 

на поточних рахунках банкiв, якi перебувають у станi лiквiдацiї згiдно з рiшеннями 

Нацiонального Банку України на загальну суму 2 503 тис. грн.: 

- ПАТ АКБ "СОЮЗ" - 1 тис. грн..; 

- ПАТ "Євробанк" - 2 388 тис. грн.; 

- ПАТ "Український професiйний банк" - 72 тис. грн.; 

- ПАТ "Укргазпромбанк" - 10 тис. грн.; 

- ПАТ "Радикалбанк" - 32 тис. грн.  

 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Резерв  4 371 3 670 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках на поточних, депозитних рахунках, 

в касi пiдприємства, грошовi кошти в дорозi, а також кошти, розмiщенi на рахунках Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (надалi - МТСБУ), але якi є коштами страховикiв 

згiдно "Порядку фiнансових взаємовiдносин мiж страховиками-повними членами МТСБУ для 

забезпечення безумовного виконання зобов'язань за договорами мiжнародного страхування". 

В балансi Компанiї грошовi кошти вiдображенi наступним чином за 2017р. та 2018р.: 

Грошовi кошти та їх еквiваленти:  205 931 250 542 

Готiвка 183 69 

Рахунки в банках* 205 748 250 473 

*Рахунки на 2018р. в банках включають: 

Поточнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" - 9 675 тис. грн., 

в т.ч. Грошовi кошти в дорозi в нацiональнiй валютi - 854 тис.грн. 

в т.ч. Поточнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в iноземнiй валютi - 2 334 тис. грн., 

Депозитнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" - 87 113 тис. грн., 

в т.ч. Депозитнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в iноземнiй валютi - 8 563 тис. грн., 

Депозитнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в МТСБУ - 149 599 тис. грн., 

в т.ч. Депозитнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в iноземнiй валютi - 14 244 тис. грн., 

Поточнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в МТСБУ - 4 086 тис. грн., 

в т.ч. Поточнi рахунки ПрАТ "СК "Перша" в МТСБУ в iноземнiй валютi - 292 тис. грн. 

 

Кошти Компанiї на рахунках МТСБУ враховуються для представлення страхових резервiв за 

мiжнародними договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

власникiв наземних транспортних засобiв вiдповiдно до п. 43.4. статтi 43 Закону України "Про 



обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв". 

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв, розмiщених на рахунках в 

банках за кредитною якiстю на основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих 

рейтинговими агентствами: 

  

 

Рейтинг банкiвської установи за iнвестицiйним рiвнем На 31.12.2018р. 

рейтинг uaA та вище 250 175 

рейтинг "Комiнвестбанку" не знайдено, але це поточний рахунок для сплати поточних платежiв, 

сальдо якого наступного операцiйного дня списується на основнi рахунки, вiдкритi у 

банкiвських установах з високим рейтингом 367 

Разом: 250 542 

 

Iнша дебiторська заборгованiсть 

тис. грн. 

Iнша дебiторська заборгованiсть  31.12.2017р. 31.12.2018р. 

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги  31226 33549 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 2550 4522 

Розрахунки с бюджетом 12 27 

Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 1575 1031 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть  2760 4211 

Витрати майбутнiх перiодiв 28 25 

Всього  38151 43365 

 

У складi дебiторської заборгованостi за розрахунками з нарахованих доходiв вiдображена 

заборгованiсть банкiвських установ по сплатi вiдсоткiв за депозитними договорами, термiн 

сплати яких, згiдно умов договорiв - по закiнченню термiну дiї договору чи до 05 числа 

наступного за звiтним мiсяця. 

В складi "Iншої дебiторської заборгованостi" вiдображена поточна заборгованiсть пiдприємств - 

контрагентiв. 

 

Необоротнi активи, утриманi для продажу, та групи вибуття включають наступнi змiни за перiод 

2018 р., а саме: 

На початок перiоду 

(тис. грн.) Вибуло за перiод 

(тис. грн.) На кiнець перiоду 

(тис. грн.) 

27 915 23 498 4 417 

 

У складi "Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття" облiковувались 

наступнi активи: ПАТ "Профiнанс" (код 37249988) залишкової вартостi цього активу на кiнець 

перiоду списано в зв'язку з рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

"про блокування", примiщення рiшення про продаж якого було прийнято у 2017 року 

реалiзоване у 2018р. На кiнець 2018р. на залишку залишився ПТ "Гарант-транзит" (код 

36387338) в зв'язку з пiдписаним попереднiм договором у 2018р. про продаж у перiод 2019р. 

 

  

Акцiонерний капiтал i дивiденди 

Звичайнi акцiї вiдображаються у складi власних коштiв. Будь-яка надмiрна сума справедливої 

вартостi винагороди, одержаної понад номiнальну вартiсть випущених акцiй, облiковується як 



емiсiйний дохiд у складi власного капiталу. 

Можливiсть Компанiї оголошувати i виплачувати дивiденди пiдпадає пiд регулювання чинного 

законодавства України. 

Дивiденди вiдображаються у фiнансовiй звiтностi як розподiл прибутку в мiру їх оголошення. За 

результатами 2017р. дивiденди нарахованi у сумi 2 080 тис. грн., якi виплаченi у перiод 2018р. 

повнiстю. 

 

Капiтал  

Статутний капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть 

випущених акцiй (60 000тис.грн.), вiдсоток акцiй, якi належать акцiонерам, розкрито у таблицi 

Акцiонери (Засновники). 

Капiтал в дооцiнках на кiнець 2017р. дорiвнював 30603тис.грн. Вiдстрочений податок на 

прибуток, вiдображений у пасивi - вiдстроченi податковi зобов'язання у сумi 6328 тис. грн., у 

2018р. прийнято не розраховувати, тому у фiнансовiй звiтностi згiдно облiкової полiтики 

прийнятiй в компанiї (ретроспективне застосування - застосування нової облiкової полiтики 

щодо операцiй, iнших подiй та умов так, начебто ця полiтика застосовувалася завжди) 

перераховано ретроспективно (виправлення визнання, оцiнки та розкриття iнформацiї про суми 

елементiв фiнансової звiтностi так, начебто помилок у попередньому перiодi нiколи не було) 

тобто на початок перiоду капiтал у дооцiнках складає 36 931тис.грн. цi змiни вiдображено у Звiтi 

про власний капiтал у рядках з 4000 по 4095. 

Змiни на перiод 2018р. наведенi у таблицi в тис. грн. 

На початок перiоду  36 931 Код рядка балансу 1405 граф.3 

Змiни за перiод  -2 468 Дооцiнка (уцiнка фiнансових iнструментiв)*  

На кiнець перiоду 34 463 Код рядка балансу 1405 граф.4 

*результат змiн описано в роздiлi "Iншi фiнансовi iнвестицiї"  

 

Резервний капiтал (3 243тис. грн.) формується щорiчними вiдрахуваннями з нерозподiленого 

прибутку, нараховано 266 тис. грн. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду 

визначається статутом, але не менше 5 % вiд чистого прибутку.  

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) на кiнець перiода (15 199 тис. грн.) 

Iнши резерви рядку 1435 балансу: Резерв катастроф за обов'язковим страхуванням цивiльної 

вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту визнано у сумi 1 952 тис. грн. Формування цього страхового 

технiчного резерву для страховикiв є обов'язковим у вiдповiдностi Методики, затвердженої 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 

17.12.2004 р. № 3104 iз змiнами та доповненнями. При цьому ст. 14 МСФЗ 4 "Договори 

страхування" забороняє страховику признавати зобов'язання по резерву катастроф. В зв'язку з 

цим нарахування та змiни по вищевказаному резерву облiковуються за рахунок iнших резервiв 

капiталу. Загальний опис по резервам викладено у роздiлi "резерви". 

Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31 грудня 2018р. становить  - 114 857 тис. грн. i є 

бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика  на  54 857 тис. грн. 

 

Резерви.  

 

Страховi резерви. Страхова дiяльнiсть - це рiзновид дiяльностi, за якої страхова послуга 

надається клiєнтовi протягом строку дiї договору страхування. У зв'язку з цим для визначення 

реального фiнансового результату вiд страхової дiяльностi страхова компанiя створює страховi 

резерви. 

Формування технiчних резервiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог 

страхувальникiв щодо виплат страхових сум i страхового вiдшкодування за видами страхування. 

У разi передання страхового ризику в перестрахування страхова компанiя визначає частки 



перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами страхування одночасно з 

розрахунком технiчних резервiв. 

Формування та облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється 

вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про страхування" та 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 р. iз 

змiнами та доповненнями. 

 

Страховi резерви - величина, яка визначає грошову оцiнку зобов'язань страховика за договорами 

страхування (перестрахування), розрахована вiдповiдно до вимог законодавства з метою 

забезпечення майбутнiх страхових виплат залежно вiд видiв страхування. Кожен вид зобов'язань 

страховика покривається вiдповiдним видом страхового резерву. 

Страхова компанiя, яка здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, формує i веде 

облiк таких технiчних резервiв за видами страхування. 

 

Резерв незароблених премiй - це частина премiй за договорами страхування, якi вiдповiдають 

страховим ризикам, що не минули на звiтну дату.  

Розрахунок резерву незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування окремо i 

загальна величина резерву незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, 

розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом "1/24". 

Резерв незароблених премiй за договорами обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв розраховується окремо по кожному 

договору страхування методом "1/365" ("pro rata temporis"). Розрахунок частки перестраховикiв 

у резервi незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв 

незароблених премiй, та у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. 

Частки надходжень сум страхових платежiв (страхових премiй, страхових внескiв) та суми 

часток страхових платежiв, що сплачувались перестраховикам у зв'язку iз змiною законодавства 

на кiнець року 2018р. визначались у обсязi 100 %. 

 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв (RBNS) - це оцiнка обсягу зобов'язань страхової 

компанiї для здiйснення виплат страхових сум i страхового вiдшкодування за вiдомими 

вимогами страхувальникiв, включаючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не оплаченi або 

оплаченi не в повному обсязi на звiтну дату та якi виникли у зв'язку iз страховими випадками, 

що вiдбулися у звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких страхову компанiю 

повiдомлено. Величина цього резерву визначається страховою компанiєю за кожною 

неврегульованою претензiєю. 

 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi (IBNR) - це оцiнка зобов'язань страхової компанiї iз 

здiйснення страхових виплат i страхового вiдшкодування, включаючи витрати на врегулювання 

збиткiв, якi виникли у зв'язку iз страховими випадками у звiтному та попереднiх перiодах, про 

факти настання яких страховiй компанiї не було заявлено на звiтну дату. Резерв збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi, визначаються за визначеним видом страхування з використанням 

актуарних методик.  

 

Розрахунок резерву коливань збитковостi не формується.  

 

Резерв катастроф (catastrophe reserve - CR) формується з метою здiйснення страхових виплат i 

страхового вiдшкодування у разi настання природних катастроф або значних промислових 

аварiй, у результатi яких буде завдано збиткiв численним застрахованим об'єктам, i коли настає 

потреба здiйснювати виплати страхового вiдшкодування в сумах, що значно перевищують 

середнi розмiри збиткiв, узятi за основу при розрахунку страхових тарифiв. Розрахунок резерву 



катастроф здiйснюється лише за обов'язковим страхуванням цивiльної вiдповiдальностi 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного 

iнциденту, вiдповiдно до Методики, затвердженої Розпорядженням Державної комiсiї з 

регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17 грудня 2004 року N 3104. 

Сформованi страховi резерви включають: 

" резерв незароблених премiй 147 322 тис. грн.; 

" резерви заявлених збиткiв 320 872 тис. грн.; 

" резерв збиткiв, якi виникли та незаявленi 29 879 тис. грн.; 

" резерв катастроф 1 952 тис. грн. 

Всього: 500 025 тис. грн.  

 

Резерв катастроф 1 952 тис. грн. рядку 1435 балансу, опис вище по тексту. 

" Частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй складає (32 994 тис. грн.).  

" Частка перестраховикiв у резервi заявлених збиткiв складає (195 909 тис. грн.).  

Всього частка перестраховикiв: 228 903 тис. грн.  

 

Розрахунок резервiв пiдтверджується Актуарним звiтом незалежного актуарiя. 

 

Iншi довгостроковi зобов'язання отриманi аванси по договорам оренди та попередня сплата по 

договору купiвлi-продажу примiщення, строк яких бiльше року - 9 511 тис. грн.  

 

Резерв вiдпусток та виплати працiвникам  

При визначеннi величини зобов'язань щодо короткострокових винагород спiвробiтникiв 

дисконтування не застосовується i вiдповiднi витрати визнаються по мiрi виконання 

спiвробiтниками своїх трудових обов'язкiв. Резерв на виплату заробiтної плати компанiя не 

нараховує згiдно з Наказом про облiкову полiтику.  

Компанiя формує резерв вiдпусток згiдно МСБО 37. Розрахунок резерву проводиться згiдно з 

чинним законодавством вiдповiдно до невикористаної вiдпустки та середнього заробiтку 

працiвника згiдно Постанови КМУ № 100 вiд 08.02.1995р. 

Використання забезпечення вiдпусткових вiдбувається протягом року пiд час нарахування 

вiдпусток працiвникiв або пiд час виплати їм компенсацiї за невикористану вiдпустку пiд час 

звiльнення. 

Резерв вiдпусток на 31.12.2018 - 736 тис. грн. 

 

Довгостроковi кредити банкiв. 

Станом на 31.12.2018 року вiдсутня заборгованiсть за довгостроковими кредитами. 

 

Короткостроковi кредити банкiв. 

Станом на 31.12.2018 року вiдсутня заборгованiсть за короткостроковими кредитами. 

 

Зобов'язання. 

Зобов'язання Компанiї включають: 

- Розрахунки з бюджетом (р.1620)-  3 910 тис. грн.; 

- Розрахунки зi страхування (р.1625) -  88 тис. грн.; 

- Розрахунки з оплати працi (р.1630) -  678 тис. грн.; 

- Розрахунки за одержаними авансами вiд страхувальникiв (р.1635) - 4 694 тис. грн.; 

- Поточна кредиторська заборгованiсть за наданi послуги (р.1650) - 23 741 тис. грн.  

включає: 

- Заборгованiсть за договорами перестрахування - 13 239 тис. грн.; 

- Нарахованi виплати та вiдшкодування страхувальникам, застрахованим особам та 

потерпiлим - 3 155 тис. грн.; 



- Розрахунки за послуги з врегулювання страхових збиткiв - 181 тис.грн. 

- розрахунки за агентськими договорами -4 710 тис. грн.; 

- Iнша кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю - 2 456 тис. грн.; 

Iншi поточнi зобов'язання за товари, роботи, послуги: розрахунки з пiдзвiтними особами 8 тис. 

грн.; за товари, роботи, послуги 426 тис. грн.; iншi поточнi зобов'язання за товари, роботи, 

послуги, помилковi кошти 40 тис. грн., загальна сума по балансу (р.1690) - 474 тис. грн.   

 

Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про фiнансовий стан (Звiт про сукупний дохiд)  

 

Визнання доходiв i витрат. Облiк доходiв Страхової Компанiї здiйснюється у вiдповiдностi до 

МСБО (IAS) 18 "Дохiд" за виключенням доходу за договорами страхування.  

Дохiд, отриманий Страховою компанiєю вiд дiяльностi iншої, нiж страхування, облiковується у 

складi iншого операцiйного доходу, фiнансового доходу та iншого доходу. 

Дохiд визнається в тому випадку, якщо отримання економiчних вигод компанiєю оцiнюється як 

iмовiрне i якщо може бути надiйно оцiнений, незалежно вiд часу здiйснення платежу. Страховi 

премiї, а також iншi доходи i витрати, як правило, вiдображаються у вiдповiдностi з принципом 

нарахувань на дату надання вiдповiдної послуги. 

Прибутки та збитки вiд перерахунку залишкiв в iноземнiй валютi вiдображаються в доходах, 

витратах. 

Платежi за договорами операцiйної оренди визнаються у прибутку або збитку рiвномiрно 

протягом строку дiї оренди. 

 

Дохiд визнається за методом нарахування пiд час збiльшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капiталу (за винятком зростання капiталу за 

рахунок внескiв учасникiв Компанiї), за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно 

визначена. 

Облiк премiй за договорами страхування починається з моменту надання страхового захисту, 

сума премiй склала 512 035 тис. грн.  

Зароблена частина премiй визнається доходом у 347 322 тис. грн.   

Премiї, переданi у перестрахування, склали (136 200) тис. грн. 

Премiї вважаються заробленими з дати початку страхового покриття, протягом дiї страхового 

контракту на базi ризику страхування. 

Змiни в резервах: 

- незароблених премiй 33 188 тис. грн., 

- частки перестраховика 4 675 тис. грн.. 

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг): (42 386) тис. грн.  

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами: (134 397) тис. грн. (частки страхових виплат i 

вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками - 51 996 тис. грн., страховi виплати - (186 393) 

тис. грн.) 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв - (29 673) тис. грн. 

Доходи вiд операцiйної дiяльностi 13 641 тис. грн.:  

Дохiд вiд регресу (прав вимоги) включає дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання 

та судового захисту вiд вiдповiдачiв або осiб, до яких страховик має право вимоги - 1 828 тис. 

грн. 

- вiд реалiзацiї iноземної валюти, курсовi рiзницi - 9 700 тис. грн.;   

- дохiд вiд здачi примiщення в оренду 562 тис. грн.;  

- одержанi штрафи, пенi - 32 тис. грн. 

- дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 627 тис. грн.; 

- iншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 892 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 



Витратами звiтного перiоду визнаються або зменшення активiв або збiльшення зобов'язань, що 

призводить до зменшення власного капiталу Компанiї (за винятком зменшення капiталу 

внаслiдок його вилучення або розподiлу власниками), за умови, що цi витрати можуть бути 

достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються витратами певного перiоду одночасно з визнанням доходу, для отримання 

якого вони здiйсненi. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, 

вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, в якому вони були здiйсненi. 

Сума страхових вiдшкодувань та пов'язаних з ними витрат визнається в звiтi про фiнансовi 

результати, коли приймається рiшення про виплату вiдшкодування. 

Страховi виплати та вiдшкодування включають претензiї з урегулювання, нарахованi протягом 

року, разом iз змiнами у резервах збиткiв.   

 

Адмiнiстративнi витрати (43 970 тис. грн.) вiдносяться усi витрати, пов'язанi з дiяльнiстю 

адмiнiстративного персоналу Компанiї. Адмiнiстративнi витрати можна узагальнити за статтями 

витрат: 

- Витрати на оплату працi 15 231 тис. грн.  

- Вiдрахування на соцiальнi заходи 3 247 тис. грн.        

- Оренда примiщення 3 213 тис. грн. 

- Витрати на амортизацiю 2 742 тис. грн. 

- Витрати на зв'язок (в т.ч. поштовий та кур'єрський) 1 904 тис. грн. 

- Утримання примiщень 772 тис. грн. 

- Банкiвськi послуги 2 100 тис. грн. 

- Витрати на ремонт утримання та експлуатацiю транспортних засобiв 1 474 тис. грн. 

- Iнформацiйно-консультацiйнi роботи - послуги (консультацiї по юридичним питанням, 

адвокатським, актуарнi послуги, аудиторськi та iншi) - 10 762 тис. грн. 

- Витрати на вiдрядження 340 тис. грн. 

- Витрати пов'язанi з експлуатацiєю та утримання ОЗ, НМА (оргтехнiки) 539 тис. грн. 

- Послуги охорони - 346 тис. грн. 

- Господарськи матерiали 800 тис.грн. 

- Iншi адмiнiстративнi витрати 500 тис. грн., (страхування 39 тис. грн., мiсцевi податки 51 

тис. грн. та iншi витрати.)  

 

Витрати на збут (76 908 тис. грн.): реклама та iншi послуги, якi носять рекламний характер 3 880 

тис. грн., брокерська винагорода та витрати по супроводу (обслуговування) договорiв 

страхування та перестрахування 68 391 тис. грн., винагорода та податки 4 412 тис. грн., iнше 

iнформацiйне забезпечення 225 тис. грн. 

 

Iншi операцiйнi витрати включають (15 523 тис. грн.): 

- Собiвартiсть реалiзованої iноземної валюти 4 606 тис. грн.  

- Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць 5 826 тис. грн.; 

- Сумнiвнi та безнадiйнi борги 2 тис. грн.; 

- Штрафи, пенi 53 тис. грн.; 

- Iншi операцiйнi витрати - витрати превентивнi, регламентнi виплати та витрати на 

врегулювання 5 036 тис. грн.  

 

Iншi фiнансовi доходи - вiдсотки одержанi 29 576 тис. грн. (в т.ч. вiдсотки по депозитам 28 849 

тис. грн., та облiгацiям 727 тис. грн.). 

 

Iншi доходи - дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв та iншi доходи - 6 905 тис. грн. 

 

Iншi витрати - 31 550 тис. грн.  



- собiвартiсть реалiзованих фiнансових iнвестицiй - 3 500 тис. грн.;  

- уцiнка необоротних активiв - 20 085 тис. грн.;  

- списання необоротних активiв - 3 678 тис. грн.;  

- iншi витрати звичайної дiяльностi (членськi внески, благодiйнi внески) - 4 287 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 

 

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображається у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду. Витрати або 

доходи з податку на прибуток включають поточний перiод та визнаються у складi прибуткiв або 

збиткiв за рiк. Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим 

органам або стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за 

поточний та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки ?рунтуються на оцiнках, 

якщо фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй. 

Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших 

операцiйних витрат.  

Податок на дохiд - 3 % дорiвнює 13 397 тис. грн. 

Податок на прибуток - 18 % дорiвнює 5 619 тис. грн.  

Податок на прибуток в 2018 роцi становив 19 016 тис. грн. 

 

Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

тис. грн: 

Надходження вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) - 650 тис. грн. 

Надходження цiльового фiнансування - 67 тис. грн. 

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках - 186 тис. грн. 

Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв, пенi) - 35 тис. грн.. 

Надходження вiд операцiйної оренди - 43 тис. грн. 

Надходження вiд страхових премiй - В статтi Надходження вiд страхових премiй Компанiя 

вiдображає сплаченi грошовi кошти покупцями за страховi послуги 420 041 тис. грн. за звiтний 

перiод. 

Iншi надходження - В статтi Iншi надходження Компанiя вiдображає отриманi грошовi кошти за 

правом вимоги до особи, вiдповiдальної за заподiяний збиток, за надання послуг iншим 

страховикам, за страховi виплат, належнi до сплати перестраховиками - 12 604 тис. грн. 

Витрачання на оплату товарiв (робiт, послуг) - В статтi Витрачання на оплату Товарiв (робiт, 

послуг) Компанiя вiдображає сплаченi грошовi кошти постачальникам за послуги, товарно-

матерiальнi цiнностi, роботи, необхiднi для забезпечення дiяльностi Компанiї - 33 943 тис. грн. 

Витрачання на оплату працi - В статтi Витрачання на оплату працi Компанiя зазначає фактично 

виплаченi грошовi кошти на оплату працi працiвникiв - 16 563 тис. грн. 

Витрачання вiдрахувань на соцiальнi заходи - В статтi Витрачання на оплату вiдрахувань на 

соцiальнi заходи вiдображається фактично сплачений Єдиний соцiальний внесок - 4 381 тис. 

грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статтi Витрачання на оплату 

зобов'язань з податку на прибуток фактично направленi грошовi кошти на оплату Податку на 

прибуток - 17 350 тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартiсть 1 316 тис. грн. 

Витрачання на оплату зобов'язань з iнших податкiв i зборiв - В статтi Витрачання на оплату 

зобов'язань з iнших податкiв i зборiв зазначаються фактично направленi грошовi кошти на 

оплату податку з доходiв фiзичних осiб, вiйськового збору та iнших податкiв та обов'язкових 

платежiв - 4 620 тис. грн.  

Витрачання на оплату повернення авансiв - 4 133 тис. грн. 

Витрачання на оплату цiльових внескiв, сплата коштiв до МТСБУ та iншi внески - 83 514 тис. 



грн.  

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами - В статтi Витрачання на оплату 

зобов'язань  за страховими контрактами зазначаються фактично направленi грошовi кошти на 

оплату страхового вiдшкодування, частки страхових платежiв, належних перестраховикам, та 

агентська винагорода - 242 430 тис. грн. 

Iншi витрачання - В статтi Iншi витрачання зазначаються фактично направленi грошовi кошти за 

реалiзацiю полiсiв iнших страхових компанiй, повернення помилкових коштiв та iншi виплати - 

2 138 тис. грн. 

Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй - В статтi Надходження вiд реалiзацiї 

фiнансових iнвестицiй Компанiя вiдображає отриманi грошовi кошти вiд продажу дочiрнiх 

компанiй - 3 500 тис. грн.  

Необоротнi активи 471 тис. грн. (надходження коштiв вiд реалiзацiї автомобiля та технiки - 89 

тис. грн. вiд продажу примiщення - 328 тис. грн.) 

Надходження вiд отриманих вiдсоткiв - В статтi Надходження вiд отриманих вiдсоткiв Компанiя 

вiдображає отриманi грошовi кошти вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках в банках 28 

937 тис. грн. Iншi надходження (аванс за примiщення) - 6 424 тис. грн. 

Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй - В статтi Витрачання на придбання 

фiнансових iнвестицiй зазначаються фактично направленi грошовi кошти на покупку облiгацiй - 

10 113 тис. грн., необоротних активiв - 3 574 тис. грн.(398 тис. грн. придбання НМА, 3 176 тис. 

грн. сплаченi кошти на примiщення), витрачання на придбання "дочiрнього" пiдприємства та 

iншої господарської одиницi - 1 837 тис. грн. 

Виплата дивiдендiв - (податки та збори утриманi з виплачених дивiдендiв вiдображено у iнших 

потоках грошових коштiв) по результатам 2017 року за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

виплата дивiдендiв здiйснено у сумi - 1 980 тис. грн.  

Вплив змiни валютних курсiв на залишок коштiв - вiдображено рiзницю мiж доходами та 

витратами вiд здiйснення операцiй в iноземнiй валютi пiд впливом змiни валютних курсiв - 401 

тис. грн. 

 

Iнформацiя, що пiдтверджує статтi, поданi у Звiтi про власний капiтал 

 

 

В Звiтi про власний капiтал Компанiя вiдображає рух власного капiталу в розрiзi складових 

капiталу, визнаного вiдповiдно до МСФЗ.  

У графi 3 вiдображено розмiр зареєстрованого капiталу, що вiдповiдає статуту - 60 000 тис. грн. 

У графi 4 вiдображено капiтал у дооцiнках 34463тис. грн. Протягом звiтного перiоду були змiни 

якi описано у "Звiтi про фiнансовий стан" у роздiлах Капiтал та Iншi фiнансовi iнвестицiї.  

У графi 6 вiдображено розмiр Резервного капiталу - 3 243 тис. грн., збiльшення за перiод за  

рахунок нерозподiленого прибутку на 266 тис. грн. використовується для можливого покриття 

збиткiв Компанiї. 

У графi 7 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) змiнено: фiнансовий результат 

дiяльностi визначений у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за 2018 

року у сумi 5 313 тис. грн., виплата дивiдендiв -2080тис.грн., зменшення за перiод за рахунок 

нерозподiленого прибутку на -266 тис. грн. у рахунок резервного капiталу 266 тис. грн. 

У графi 10 вiдображено Iншi резерви - це резерв катастроф, що визнаний за звiтний перiод у 

розмiрi 1 952 тис. грн. 

 

  

Персонал та оплата працi  

Заробiтна плата нараховується згiдно штатного розпису страхової компанiї, затвердженого на 

вiдповiдну дату, премiї нараховуються згiдно наказу до положення про премiювання, 

затвердженого керiвництвом та профспiлковою органiзацiєю. 



Заробiтна плата, нарахована за перiод 2018 року, складає - 20 325 тис. грн., в т.ч. премiя 5 498 

тис. грн. 

Середньооблiкова чисельнiсть персоналу за звiтний перiод - 245 чоловiк. 

Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 

"Виплати працiвникам". 

Пiдприємство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля 

вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Станом на 01.01.2018 року i 31.12.2018 року поточнi 

зобов'язання за розрахунками з оплати працi склали 408 тис. грн. та 678 тис грн.. вiдповiдно. 

Простроченої заборгованостi iз виплати заробiтної плати станом на 31.12.2018 року Компанiя 

немає. 

Пенсiйнi зобов'язання. У вiдповiдностi до українського  законодавства Пiдприємство  утримує 

внески iз заробiтної плати  працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески 

розраховуються як процентнi  вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi. Такi  

витрати вiдображаються у перiодi, в якому була нарахована заробiтна платня. Всi винагороди 

працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 "Виплати 

працiвникам" та розкриваються в звiтi про фiнансовi результати, якi складають :  

Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов'язання сплачувати пенсiїї чи iншi 

платежi, окрiм платежiв по державнiй системi соцiального страхування. 

За МСБО 19 "Виплати працiвникам" виплати за невiдпрацьований час, якi належать до 

накопичення, визначаються зобов'язаннями через створення забезпечення у звiтному перiодi 

(резерв вiдпусток). Для розрахунку резерву вiдпусток персоналу, Компанiя використовує 

iнформацiю iз облiкової iнформацiї кадрового облiку-кiлькiсть працiвникiв, дата прийому на 

роботу, кiлькiсть днiв невикористаних днiв вiдпустки, на яку може претендувати працiвник, 

середньоденний заробiток, дату останньої вiдпустки. На початок року формується фонд 

заробiтної плати, який зарезервований пiд можливi виплати. Резерв вiдпусток розраховується по 

кожному працiвнику окремо. Коригується резерв вiдпусток по мiрi використання працiвниками 

вiдпусток, i цi змiни облiковуються у звiтi про прибутки i збитки. 

 

Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Страхова компанiя перевiряє на кiнець кожного 

звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними.  

Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi збiльшення 

балансової вартостi страхового зобов'язання  на основi аналiзу майбутнiх грошових потокiв.  

При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всiх майбутнiх грошових потокiв за дiючими 

договорами страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на 

врегулювання, доходи вiд регресiв (прав вимоги) та iнше).  

Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових зобов'язань, 

сформованих в попереднiх звiтних перiодах, та фактично проведених страхових виплат та 

вiдшкодувань по цим зобов'язанням.  

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, нестачу 

необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки. 

Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг, страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi 

страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом України "Про 

страхування". 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягають резерв 

незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi. 

 

Судовi процеси.  



Зобов'язання, що пов'язанi з розглядом судових справ, у яких учасником є страховик, за 2018 

календарний рiк.  

30 серпня 2018 року Антимонопольний комiтет України (АМКУ) прийняв рiшення про 

накладення на СК "Перша" штрафу у розмiрi 3 657 тис.грн за звинуваченням у порушеннi 

антимонопольного законодавства у виглядi надання у 2015-2016 роках послуг страхування а 

книжками МДП через страхового агента ТОВ "Сервiс АсМАП України".  

СК "Перша", починаючи з моменту її обрання АсМАП України та МСАТ у 2009 роцi, як 

страховика для надання членам АсМАП України  послуг зi страхування вiдповiдальностi за 

книжками МДП, добросовiсно виконувала свої функцiї страховика i забезпечувала подальше 

функцiонування такого єдиного вiкна завдяки виконанню АсМАП України, а з 2011 року ТОВ 

"Сервiс АсМАП України" функцiй страхового агента Страхової компанiї "Перша" за цим видом 

страхування.  

У зв'язку з цим, СК "Перша" вважає безпiдставними викладенi у згаданому рiшеннi АМКУ 

звинувачення в порушеннi СК "Перша" законодавства про захист економiчної конкуренцiї i буде 

доводити помилковiсть висновкiв АМКУ в судi.  

У ходi звичайної дiяльностi ПрАТ "СК "Перша" залучається до рiзних судових процесiв. У 

випадку, якщо ПрАТ "СК "Перша" є стороною судового процесу та втрати за наслiдками такого 

процесу є ймовiрними, ПрАТ "СК "Перша" нараховує вiдповiднi резерви для покриття збиткiв. 

На думку керiвництва ПрАТ "СК "Перша", у 2018 роцi було двi справи, якi могли б призвести до 

збиткiв (1 324 тис. грн. та 5 819 тис. грн.). Проте станом на 25 грудня 2018 року по обом цим 

справам наявнi остаточнi рiшення господарських судiв, якi набрали законної сили i винесенi на 

користь ПрАТ "СК "Перша", що свiдчить про те, що жодних стягнень до Страхової Компанiї не 

нараховано.  

 

Умовнi активи, зобов'язання та невиконанi контрактнi зобов'язання  

До умовних активiв можна вiднести резерв вiдпусток. Компанiя формує резерв на виплати 

працiвникам та iншi забезпечення вiдповiдно до вимог МСБО 37. Розрахунок резерву 

проводиться згiдно з чинним законодавством вiдповiдно до невикористаної вiдпустки та 

середнього заробiтку працiвника з застосуванням коефiцiєнту згiдно п. 10 Постанови КМУ № 

100 вiд 08.02.1995р.. 

 

Управлiння капiталом 

Основнi полiтики управлiння капiталом спрямованi на забезпечення безперервностi дiяльностi 

Компанiї, вiдповiднiсть ключових показникiв вимогам законодавства України, а також прирiст 

капiталу, що є у розпорядженнi акцiонерiв. Прийняття вiдповiдних рiшень стосовно 

пiдтримання або змiни структури капiталу належить до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

Компанiї. Оцiнка та контроль достатностi капiталу здiйснюється з урахуванням вимог 

законодавства України. 

 

Регуляторнi вимоги. 

ПрАТ "СК "Перша" зобов'язане, а саме: 

- на виконання Положення "Про обов'язковi критерiї i нормативи достатностi капiталу та 

платоспроможностi, лiквiдностi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика 

затверджених Розпорядження Нацiональною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 07 червня 2018 p. № 850,  станом на 31.12.2018 р. розраховує та дотримується вимог 

до якостi, безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi активiв, а саме: 

" норматив платоспроможностi та достатностi капiталу; 

" норматив платоспроможностi та достатностi капiталу власника iстотної участi (не 

розраховується); 

" норматив ризиковостi операцiй; 

" норматив якостi активiв. 



- створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, додаткового 

оплачуваного капiталу (якщо такий є) та нерозподiленого прибутку; 

- мiнiмальна сума статутного капiталу повинна бути еквiвалентною 1,000 тисяч євро за 

курсом обмiну, встановленим НБУ; 

- вiдповiдно до вимог Закону України "Про страхування" (ст. 30) фактичний запас 

платоспроможностi (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рiвень 

нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. Станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ "СК 

"Перша" фактичний запас платоспроможностi ПрАТ "СК "Перша" дорiвнює  114 857 тис. грн., 

нормативний запас платоспроможностi 79 908 тис. грн., величина перевищення фактичного 

запасу платоспроможностi ПрАТ "СК "Перша" над розрахунковим нормативним запасом 

дорiвнює 34949 тис. грн; 

- вартiсть чистих активiв ПрАТ "СК "Перша" повинна бути не меншою зареєстрованого 

розмiру статутного капiталу станом на 31 грудня 2018 року (пункт 56 Лiцензiйних умов 

провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг (крiм професiйної 

дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених Постановою КМ України вiд 07.12.2016р. № 

913). Станом на 31 грудня 2018 року вартiсть чистих активiв страховика дорiвнює 114 857 тис. 

грн., якi перевищують розмiр статутного фонду на 54 857 тис. грн., що вiдповiдає нормативним 

вимогам для ризикових страхових компанiй. 

- згiдно зi ст. 31 Закону України "Про страхування" та затвердженою Розпорядження 

Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17 грудня 2004 року № 

3104 "Методика формування страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж 

страхування життя" iз змiнами та доповненнями.  

Страховi резерви розрахованi та розмiщенi визначеними категорiями прийнятних активiв у 

повному обсязi та з дотриманням всiх нормативiв.  

Станом на 31 грудня 2018 року ПрАТ "СК "Перша" виконує всi зазначенi вище вимоги. 

 

  

Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн згiдно МСБО 24 

Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним контролем 

або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може мати значний вплив на iншу 

сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної можливої 

пов'язаної сторони особлива увага придiляється змiсту вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi. 

До пов'язаних сторiн Компанiї вiдносяться: 

" Акцiонери, вiдсоток акцiй, якi належать акцiонерам, розкрито у таблицi Акцiонери 

(Засновники); 

" Ключовий (управлiнський) персонал та iншi пов'язанi особи: 

Керiвник - Безбах Наталiя Володимирiвна 

Директор по роботi з автоперевiзниками - Куцик Катерина Леонiдiвна 

Голова Наглядової Ради - Тараненко Олег Iванович 

член Наглядової Ради - Костюченко Леонiд Михайлович 

член Наглядової Ради - Мусатенко Олена Вiкторiвна 

На загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "СК "Перша" у 2017роцi було прийнято рiшення щодо 

продажу об'єктiв нерухомостi. ПрАТ "СК "Перша" уклало договори купiвлi-продажу 

нерухомостi з наступними пов'язаними особами: Безбах Наталiя Володимирiвна, цiну продажу 

визначено незалежним оцiнювачем в звiтi незалежного експерта. У перiод 2018р. примiщення 

було продано.  

Заробiтна плата керiвника нарахована за рiк, складає: 1 501 тис. грн., з них премiї 840 тис. грн.; 

Заробiтна плата директора по роботi з автоперевiзниками нарахована за рiк, складає: 215 тис. 

грн., з них премiї 96 тис. грн. 

За результатами 2017р. нарахованi 2080 тис. грн. пропорцiйно внеску в статутний капiтал 

страхової компанiї зобов'язання по дивiдендам, погашенi у перiод 2018р. повнiстю.  



За 2018 рiк Компанiя здiйснювала операцiї з пов'язаними особами за звичайними цiнами. 

 

Процес управлiння ризиками 

Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв 

(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. 

Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної 

ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не вважає цi 

ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння 

цими ризиками.  

Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного 

функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму. 

Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Компанiї. Управлiння 

ризиками вiдбувається на тому рiвнi, на якому вони виникають або можуть виникнути. Процес 

управлiння ризиками iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний 

характер.  

Система управлiння ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту ПрАТ "СК 

"Перша" на усiх рiвнях.  Для забезпечення фiнансової рентабельностi надання страхових послуг 

ризик-менеджмент розрiзняє: 

" Андеррайтинговий ризик, який включає:  

- ризик недостатностi 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. 

" Ринковий ризик, який включає: 

- 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; 

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

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 

" 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. 

Серед заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, iнтересiв страхувальникiв та 

акцiонерiв, Компанiя: 

" акумулює кошти на превентивнi заходи (при страхуваннi пасажирiв); 

" складає iнструкцiї та методичнi матерiали для страхувальникiв; 

" здiйснює актуарнi розрахунки величин тарифiв для нових страхових продуктiв; 

" розраховує та аналiзує перiодичнi показники збитковостi страхових продуктiв; 

" здiйснює перестрахування ризикiв за принципом надiйностi та ефективностi; 

" оцiнює ефективнiсть та надiйнiсть активiв; 

" здiйснює розмiщення активiв з урахуванням диверсифiкацiї, рентабельностi, надiйностi 

та прибутковостi; 

" сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу;  

" враховує iнновацiйнi процеси на страховому ринку, через впровадження облiкової 

системи "1С:Пiдприємство 8.2", яке забезпечує щоденний контроль надходжень страхових 

платежiв вiд агентiв та страхувальникiв, а також забезпечує промiжний контроль фiнансових 

показникiв структурних пiдроздiлiв та Компанiї в цiлому. 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

За перiод 2018 року та на дату затвердження даної фiнансової звiтностi вiдсутнi суттєвi подiї, якi 



мали б негативний вплив, тобто на нездатнiсть Компанiї продовжувати дiяльнiсть в осяжному 

майбутньому, а саме у найближчi дванадцять мiсяцiв пiсля дати балансу. 

 

Генеральний директор                                          Н.В. Безбах 

 

Головний бухгалтер         I.В. Пухтiй 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма "Аудитор-

Консультант-Юрист 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

35531560 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, Україна, м. Київ,  вул. 

Чапаєва, буд. 10 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4082 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 356/4, дата: 29.03.2018 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

02 - із застереженням 

8 Пояснювальний параграф (за наявності)  

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 30/11/2018, дата: 30.11.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 10.12.2018, дата 

закінчення: 31.03.2019 

11 Дата аудиторського звіту 31.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

100 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

 

 

щодо річної фінансової звітності  

 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

 

 "СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  "ПЕРША" 

 

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2018 року 

 

 

 

 

 

Акціонерам, керівництву ПрАТ "СК "ПЕРША" 

 

Національній Комісії, з цінних паперів та фондового ринку 

 

 

 

Думка із застереженням 



 

Ми провели аудит повного пакету річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША" (Код ЄДРПОУ: 

31681672, місцезнаходження: 03150, місто Київ, вулиця Фізкультури, 30) (далі за текстом - 

"Товариство"), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018 р., Звіту 

про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про 

власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2018 року, приміток до фінансової звітності, 

включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  

 

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного в розділі "Основа для 

думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2018 р. та його 

фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

 

Основа для думки із застереженням 

 

Згідно звіту актуарія на 31.12.2018 року Товариством визнано відстрочені аквізиційні витрати 

для основних видів страхування в сукупному розмірі - 20 141 тис. грн. (рядок 1060 Балансу) у 

зв'язку впровадженням методу 1/365 для оцінки резерву незароблених премій, що відповідає 

практиці МСФЗ. Проте Товариством не проведено перерахунок суми відстрочених 

аквізиційних витрат, що виникли протягом 2018р., чим порушено вимоги МСБО 8 "Облікові 

політики, зміни в облікових оцінках та помилки", який передбачає застосування 

ретроспективного підходу при оцінці даних активів.  

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 

відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі "Відповідальність аудитора за 

аудит фінансової звітності" нашого звіту.  Ми є незалежними по відношенню до Товариства 

згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для 

бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та з етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого 

аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог 

та Кодексу РМСЕБ. 

 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту     

 

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в 

контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо 

неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.  

 

Інша інформація  

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Аудиторами перевірено 

іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством, та подається до Комісії, а також інші 

звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів учасників Товариства, у 

відповідності до вимог МСА 720 "Відповідальність аудитора щодо іншої інформації". 

 

Наша думка щодо річної фінансової звітності  не поширюється на іншу інформацію і ми не 



робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

 

У зв'язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність 

між іншою інформацією та річною фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими 

під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.  

 

Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення 

цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.  

 

Інша інформація Товариства, відповідно до застосовних критеріїв статті 40' Закону України 

"Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про 

акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI), Принципів корпоративного управління, 

затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955, складається з "Звіту про 

корпоративне управління", але не є фінансовою звітністю.  

 

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з  

інформацією, зазначеною Товариством у Звіті про корпоративне управління та розглянути, чи 

існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить 

суттєве викривлення.  

 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно  інформації, наведеною в  пунктах Звіту про 

корпоративне управління,  отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського звіту. 

 

Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які впливають на 

висловлення нами думки. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, 

за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 

звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 

персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 

містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 

здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де 

це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім 

випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити 

діяльність або не має інших реальних альтернатив цьому. 

 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 

фінансового звітування Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 



містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та випуск звіту аудитора, 

що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не 

гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони 

можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї 

фінансової звітності. 

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 

професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 

o ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 

ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення 

внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство 

може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування 

заходами внутрішнього контролю; 

 

o отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 

ефективності системи внутрішнього контролю; 

 

o оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок 

і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

 

o доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити 

 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі. 

 

o оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу 

її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 

 

Відповідно до вимог частини 4, Статті 14 Закону України "Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність" від 21.12.2017 № 2258-V111, із змінами, надаємо інформацію: 



 

Наше призначення для проведення аудиторської перевірки проведено за рішенням наглядової  

ради (протокол позачергового засідання № 1 від 07.03.2019 року); 

 

В ході проведення аудиторської перевірки: 

 

" ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 

звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства; 

 

" ми стверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством, 

ключовий партнер з аудиту та ми є незалежними  від Товариства при проведенні аудиту. 

 

" ми та контрольовані нами суб'єкти господарювання не надавили послуги Товариству, 

крім послуг з обов'язкового аудиту. 

 

" аудиторська перевірка була спланована та проведена відповідно до вимог МСА з метою 

одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність Товариства не містить 

суттєвих викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит передбачав виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття у 

фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора включно з оцінкою 

ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. 

Оцінюючи ризики, аудитор розглядав ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються 

складання фінансової звітності для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцінку 

відповідності використаної Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок, 

зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності; 

 

" аудиторька перевірка включала властиві аудиту обмеження, які є наслідком характеру 

фінансової звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у 

межах обгрунтованого періоду часу, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому 

контролю відповідно до вимого МСА. 

 

При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює здатність 

Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, використовуючи 

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку; 

 

Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під 

сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців. 

 

Станом на 31.12.2018 р. розмір статутного капіталу становить 60 000 000 (шістдесят 

мільйонів) грн. Статутний капітал сплачено в повному обсязі грошовими коштами.  

 

Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. №168182зв від 29.11.2018 року та 

№176504зв від 19.03.2019р. ПАТ "Національний депозитарій України" незмінними 

власниками істотної частки статутного капіталу Товариства були: 

 

Акціонер Кількість акцій, що належать акціонеру, шт. Частка володіння, %

 Номінальна вартість, тис. грн. 

 

Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України 144 000 24 14 400 

 

Viatrans SA (Швейцарія) 132 000 22 13 200 



 

Безбах Наталія Володимирівна 

 

Костюченко Леонід Михайлович 

 

Гужевська Тетяна Костянтинівна 134 833 

 

134 833 

 

30 000 22,472 

 

22,472 

 

5 13 483 

 

13 483 

 

3 000 

 

Інші (менше 5%) 24 334 4,056 2 434 

 

Разом  600 000                 100 60 000 

 

Для створення зареєстрованого статутного капіталу засновниками та учасниками 

(акціонерами) не залучалися векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, 

позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого 

капіталу станом на 31.12.2018 року немає. Формування статутного та власного капіталу 

здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 

Загальна сума власного капіталу (чистих активів) Товариства становить на 31.12.2018 р.  - 114 

857 тис. грн., в т. ч. статутний капітал - 60 000 тис. грн., капітал в дооцінках - 34 463 тис. грн., 

резервний капітал - 3 243 тис. грн. та нерозподілений прибуток - 15 199 тис. грн., інші резерви 

(резерв катастроф) - 1 952 тис. грн. За звітний період отримано прибуток в розмірі 5 313 тис. 

грн. та отримано інші сукупні збитки в сумі проведеної уцінки - 2 468 тис. грн., всього чистий 

сукупний дохід за 2018 рік - 2 845 тис. грн. 

 

 

 

Товариство не має судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на 

діяльність фінансової установи ; 

 

Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу. 

 

Прострочених зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 року не виявлено. 

 

Станом на 31.12.2018 року непередбачуваних активів та/або зобов'язань, ймовірність визнання 

яких на балансі Товариства є достатньо високою, не виявлено. 

 

Аудитором не ідентифіковано інших пов'язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у 

Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних характер. 

 



Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в 

майбутньому, не виявлено. 

 

Активів, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не виявлено. 

 

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2019 р. до 

дати цього звіту, не відбувалися. 

 

Істотних операцій з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного періоду та які 

мали наслідком невиконання фінансових нормативів більше ніж на 10%, не встановлено. 

 

Товариство станом на 31.12.2018 року  має 20 відокремлених підрозділів. 

 

Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має необхідні засоби 

безпеки (зокрема сейф для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію) та  

дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків.  

 

Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської 

діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності 

з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) № 913, 

розділом 2 Положення про встановлення обмежень на суміщення діяльності фінансових 

установ з надання певних видів фінансових послуг № 1515.  

 

Прострочених зобов'язань Товариства станом на 31.12.2018 року не виявлено. Проведеними 

звірками розрахунків з бюджетом, фактів прострочених зобов'язань щодо сплати податків та 

зборів, несплачених штрафних санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у 

тому числі на ринку цінних паперів, не виявлено.  

 

Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих Товариством в 

результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання 

економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно. Відповідну інформацію розкрито 

згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 

 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, затверджена для випуску 22 

лютого 2019 року і підписана управлінським персоналом в особі директора та головного 

бухгалтера. 

 

Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду внутрішнього 

аудитора. В обов'язки внутрішнього аудитора, входить встановлення адекватностi системи 

бухгалтерського облiку нормативним вимогам; перевiрка правомiрностi, обгрунтованостi, 

ефективностi господарських операцiй; контроль повноти даних, вiдображених у системi 

бухгалтерського облiку та інше. Організація та проведення внутрішнього аудиту відповідає 

встановленим вимогам.   

 

Стан корпоративного управління. 

 

Ми встановили, що: 

 

" Товариство забезпечує захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до 

всіх незалежно від кількості акцій в капіталі, якими вони володіють, та інших факторів;  

 



" Виконавчий орган Товариства здійснює керівництво поточною діяльністю товариства 

та підзвітний загальним зборам учасників;  

 

" Інформація, що розкривається Товариством, є суттєвою та повною;  

 

" Товариство використовує Принципи корпоративного управління, затверджені 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 липня 2014 року N 

955, за виключенням положень, що не застосовуються Товариства, про що детально вказано в 

п.2 Звіту про корпоративне управління; 

 

" Товариство поважає права та враховує законні інтереси заінтересованих осіб (тобто 

осіб, які мають легітимний інтерес у діяльності Товариства і до яких передусім належать 

працівники, кредитори, споживачі послуг Товариства, територіальна громада, на території якої 

розташоване Товариство, а також відповідні державні органи та органи місцевого 

самоврядування) та активно співпрацює з ними для створення добробуту, робочих місць та 

забезпечення фінансової стабільності Товариства. 

 

" Ми перевірили інформація про скликання, реєстрацію акціонерів, на загальні збори та 

порядок їх голосування на загальних зборах. Нами встановлено, що вона розкрита відповідним 

чином, розбіжностей не встановлено; 

 

" Ми перевірили інформація про загальні збори акціонерів (учасників), шляхом 

ознайомлення з  відповідними протоколами акціонерів (учасників) Товариства, розбіжностей 

чи порушень не встановлено; 

 

" Інформація, що розкривається в п. 5 "Опис основних характеристик системи 

внутрішнього контролю і управління ризиками емітента": 

 

Систему внутрішнього контролю емітента визначають внутрішні правила i процедури (заходи 

внутрішнього контролю), запроваджені емітентом для сприяння досягнення поставленої мети: 

упорядкованого та ефективного ведення фінансово-господарської діяльності емітента, 

забезпечення зберігання активів емітента, точності та повноти бухгалтерського обліку, а 

також запобігання та виявлення фактів шахрайства i помилок.  

 

Товариством виконуються ст. 15' Закону України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг", згідно з якими призначено окрему посадову особу 

емітента, що проводить внутрішній аудит (контроль) емітента.  

 

Порядок діяльності внутрішнього аудитора, його статус, функціональні обов'язки та 

повноваження визначено Положенням про службу внутрішнього аудиту (контролю) емітента. 

 

Належним чином розкрита інформація про компетенцію керівних органів - загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради, виконавчого органу (директора). 

 

Товариство детально визначило перелік Положень, правил та інших документів, що 

розроблені, затверджені та застосовуються в діяльності. 

 

Перевіркою не встановлено не відповідності по іншим питанням даного пункту, на які надана 

відповідь "да/ні" чи розкрита додаткова інформація. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 6 "Перелік осіб, які прямо або опосередковано є 



власниками значного пакета акцій емітента": 

 

" Встановлено, що Товариством належним чином розкрита інформація про осіб, які 

прямо або опосередковано є власниками значного пакету акцій. 

 

В ході перевірки, недостовірності  в розкритій інформації не встановлено, додаткових осіб, 

крім тих, що розкриті у Звіті не виявлено. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 7 "Інформація про будь-які обмеження прав участі та 

голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента": 

 

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента 

відсутні. 

 

" Інформація, що розкривається в п. 8 "Порядок призначення та звільнення посадових 

осіб емітента": 

 

В даному розділі Звіту визначено посадовими особами Товариства загальні збори акціонерів, 

дирекція, ревізійна комісія (ревізор).  

 

Інформація, що розкривається в п. 9 "Повноваження посадових осіб емітента":  

 

" Інформація про виключну компетенцію загальних зборів розкрита у відповідності з 

нормативними вимогами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту 

Товариства. Невідповідності в ході перевірки не встановлено.  

 

" Повноваження генерального директора Товариства розкриті достатньо, згідно його 

компетенції, невідповідності не встановлено. 

 

" Повноваження ревізійної комісії викладені в повному обсязі, контрольні функції 

розкриті достатньо. 

 

" Інформація, яка викладена в звіті про корпоративне управління Товариства, не містить 

суттєвих викривлень, підготовлена в усіх суттєвих аспектах відповідно до застосовних 

критеріїв Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 року №3480-

IV, Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 року №514-VI, принципів 

корпоративного управління, затверджених рішенням НКЦПФР від 22.07.2014 року №955. 

 

Інші питання (елементи) 

 

Основні відомості про Товариство: 

 

Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ 

"ПЕРША". 

 

Код ЄДРПОУ: 31681672. 

 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30. 

 

Дата державної реєстрації: 24.09.2001, дата запису: 21.10.2004, номер запису: 1 556 120 0000 

002138. В звітному періоді вносилися зміни до статуту, чинною редакцією статуту Товариства 



є редакція, затверджена загальними зборами акціонерів Товариства 23 квітня 2018 року 

(протокол № 1/2018) та зареєстрована державним реєстратором 26 червня 2018р., код: 

476339809498, без наступних змін, розмір статутного капіталу не змінювався. 

 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Товариство зареєстроване як фінансова 

установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України від 24.06.2004р. № 1224, реєстраційний номер 11100487, свідоцтво серія СТ 

79, дата видачі 21.08.2004р. Код фінансової установи 11. 

 

Основні види діяльності відповідно до установчих документів:  

 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя; 

 

65.20 Перестрахування; 

 

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів. 

 

Чисельність працівників на звітну дату: 245 осіб. 

 

Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг на провадження страхової діяльності з 

обов'язкових та добровільних видів страхування (строк дії безстроковий) - 27 ліцензій.  

 

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 85/1/2015, дата реєстрації 

випуску акцій 28 липня 2015 року. 

 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом  

 

якого є цей звіт незалежного аудитора, є   Барановська В.П. 

 

Сертифікат аудитора серії а №  006998 від 20.12.2012р. 

 

  

 

Директор, аудитор                                                                              Чулковська І.В. 

 

Сертифікат аудитора серії а № 004127 

 

від  28.01.2000р. 

 

м. Київ 

 

29.03.2019р. 

 

 

 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

 

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-

Консультант-Юрист". 



 

Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10, тел. 044-228-

62-56. 

 

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082, видане Рішенням 

АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року. 

 

Включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, який веде Аудиторська 

палата України відповідно до Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність" від 21.12.2017 р. №2258-VIII (номер реєстрації 4082, дата реєстрації 19.10.2018 

року). 

 

Відомості про аудиторську фірму внесені до таких розділів Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності: 

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності"  

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності" 

 

"Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес" 

 

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості:  № 0769, видане  

 

Рішенням АПУ від 29.03.2018 року № 356/4. Строк дії свідоцтва до 31.12.2023р. 

 

Умови договору на проведення аудиту: Договір N 30/11/2018   від 30.11.2018р., дата початку 

проведення  аудиторської перевірки 10.12.2018р., дата завершення - 29.03.2019 року. 

 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю 

емiтента, така, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, 

звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення 

господарської дiяльностi та стан емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими Товариство стикається у своїй господарськiй дiяльностi. 

 

 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

Вид інформації 



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 

21.05.2018 22.05.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

03.12.2018 17.12.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


