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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Нацiональнiй KoMicii, що здiйснюе державне регуJповання у сферi ринкiв фiнансових
послуг
Нацiональнiй KoMicii з цiнних пzшерiв та фондового ринку
Акцiонераrrл та керiвництву ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КСТРАХОВА KOMIIAHUI КПЕРIIIА).

Звiт iз аудиry фiнансовоi звiтностi
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА (СТРАХОВА КОМПДНIЯ

(dIЕРшЬ)
за 2019 piK

Щумка iз застереженням

Ми провели аудит фiнансовоТ звiтностi за 2019 р. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА кСТРДХОВА КОМПАНIЯ (ПЕРШД>>, нада-пi Товариство, код еДРПОУ
З1681672, мiсцезнаходження: 03150, MicTo КиiЪ, вул. Фiзкультури, буд. 30.

Склад перевiреноi фiншлсовоi звiтностi е насryпним:

о "Баrrанс (Звiт про фiнансовий cTarr) Ha3|.l2.2019 р.;о Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK;
о Звiт про рух |рошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK;
. Звiт про власний капiтал за 2019 piK;
о Примiтки до фiнансовоi звiтностi за 2019 piK, включЕlючи стислий викJIад значущих

облiкових полiтик.

На нашу думкуl за винятком вIIливу пит.lЕь, описаних в роздiлi <Основа для думки iз
застереженням) нilшого Звiту, фiнансова звiтнiсть, що додаеться, вiдображае достовiрно, в
ycix суттевих аспектах фiнансовий стан ТоваристванаЗ1 грулня 2019 р., його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi та вiдповiдае вимогаN{ Закону Украiни <Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaHi> вiд 16.07.1999 М 996-XIV щодо
складання фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки iз застереженням

1. На ба_тlансi Товариства cTilHoM на З1.12.201'9 р. вiдображенi KOcHoBHi засоби>,
залишкова BapTicTb яких становить 55539 тис. грн., в т. ч. з.lлишкова BapTicTb об'ектiв, якi
перебувшоть на непiдконтрольних УкраiЪi територiях (Крим, Лугаrrськ) в розмiрi 1105
тис. грн. Згiдно МСБО Зб <<Зменшення корисностi активiв> ознакою зменшення
корисностi активiв е наявнiсть суттевих змiн, якi змiнюють iнтенсивнiстБ або спосiб
нинiшнього чи зЁшпаIIовtlного використаншI активу, а також наявнiсть свiдчень, якi
Вк.Вують, що економi.ша ефективнiсть активу е або буле гiршою, нiж очiкувана.
На думку аудитора, саме TaKi ознztки зменшення корисностi об'ектiв, якi перебрають на
непiдконтроJIьних YKpaiHi територiях, м€tють бути BpaxoBaHi при вiдображеннi BapTocTi
зазначених об'ектiв основних засобiв на балансi.



На думку аудитора, зzlлишкова BapTicTb <<Основних засобiв>>, вiдображених на
Товариства станом на 31 .I2.20l9 р. завищена, а сума витрат вiд зменшення корисност1 за
2019 р. зzшижеЕа на 1105 тис. грн.
2. На ба_пансi Товариства станом на Зl.|2.20l9 р. вiдображена к,.Щебiторська

заборгованiсть за посJryги) в розмiрi З9928 тис. грн., до складу якоi входить дебiторська
заборгованiсть перестрttховика зi сплати часток стрtlхових вiдшкодувань, належних
IIерестрtlховику, в cyMi 10468 тис. грн. Таким чином, на думку аудитора, на ба;lансi
Товариства станом на ЗI.12.2019 р. розмiр к.Щебiторськоi заборгованостi за lrослуги)
завищений, а розмiр кIншоi поточноi дебiторськоi заборгованостi> занижений на суму
10468 тис. грн.
3. В Примiтках до фiнансовоi звiтностi Товариством не надана в повному обсязi

iнфо!мацiя, розкриття якоi передбачено МСФЗ.
Так, на балансi Товариства cTElHoM на З1.12.2019 р. вiдображена <Iнвестицiйна
HepyxoMicTb>>, BapTicTb якоi визначена Товариством iз застосуваннJIм моделi оцiнки за
справедливою вартiстю та стчlновить 10409 тис. грн.

Примiтках до фiнансовоf звiтностi Товариством iнформацiя, розкриттявВ llримlтках до фшансово1 звlтност1 IоваристВоМ не надiша шQорМацrя, розкриТТя якоl
передбачено нормчlN{и МСБО 40 кIнвестицiйна HepyxoMicTb), а calue суми, визнанi у звiтi
про прибутки чи збитки, щодо доходу вiд оренди iнвестицiйноi HepyxoMocTi та розмiру
прямих операuiйних витрат (вкпючаючи ремонт i обслуговування), що виIIикають вiд
iнвестицiйноi HepyxoMocTi, яка генеруе дохiд вiд оренди протягом звiтного перiоду.

Ми провеJм аушff фiнансовоi звiтностi за 2019 р. ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВДРИСТВД (СТРДХОВД КОМПАНIЯ кПЕРША> вiдповiдно до Мiжнародних

стандарпв аудIту та з ур€IхуванIIJшI положень кМетоди.пrих рекомендацiй щодо
iнформацii, яка стосуетъся ауд,Iту фiншrсовоi звiтностi за 201,9 piK суб'ектiв

господарюваншI, нtlгляд за якими здiйснюе Нацкомфiнпослуг)), якi затвердженi

Розпорядженням Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв

фiншrсових послуг ]ф 362 вtд25.02.2020 р.

Ншту вiдповiдальнiсть зйно з цими стшцартаIuи викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть

ауд{тора за ауд.Iт фiнансовоi звiтностi)) нашого Звiту. Ми е незапежними по вiдношеЕню

до Товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгаrrтерiв Ради з мiжнародних

стандартiв етики дJIя бухгалтерiв, надаrri Кодекс РМСЕБ, та етичними вимогап,Iи,

застосовними в YKpaHi до нашого аудIту фiнаrrсовоi звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаемо, що отримшri наi\{и ауд,Iторськi докtви е достатнiми i прийнятними дJuI

використЕlння ix як основи дlrя натпоi думки.

Пояснювальний параграф

Не вносячи застережень до HaTTToi думки, звертаемо увагу на icToTHy невизначенiсть,
пов'язану з впливом корона Bipycy COVID-l9 на стан страхового та фiнансового ринку в
УкраiЪi.
Економiчна нестабiльнiсть може iснувати в найближчому майбутньому i icHye
вiрогiднiсть того, що це може вплинути на фiнансовий cTarr Товариства, €шIе на разi
здiйснити оцiнку такого впливу на сьогоднi неможливо.
У зв'язку з тим, що фiнансова звiтнiсть Товариства за 2019 р. була затверджена

управлiнським персоналом Товариства 21.02.2020 р. впJIив пандемii COVID-l9 а

запровадження караIIтинних та обмежральних заходiв на знецiнення необоротних
активiв, cyTTeBi змiни iх справедливоi BapTocTi, змiни очiкуваних кредитних збиткiв щодо

фiнансових активiв, знецiнення дебiторськоi заборговаrrостi буле оцiнений та
вiдображений при формуваннi фiнансовоi звiтностi за наступнi звiтнi пёрiоди.
Управлiнським персонt}лом Товариства прийняте рiшення, що подii пов'язанi iз впливом
пандемii COVID_l9 та запровадженням карЕIнтинних та обмежувальних заходiв е

некоригуючими по вiдношенню до фiнансовоi звiтностi за 201_9 piK., як TaKi що виникли



гriсля зl.|2.2019 р. Вiдrовiдно, фiншrсовий стЕ}н на з1.12.2019 та результати дiяльностi за

piK, що закiн.шrвся з1.12.2019 Р., Но було скориговано на вплив вищезЕвначених подiй,
пов'язаних з COVID-I9.

Ключовi питання аудиту

Кrпочовi питанIUI аудиту визначенi аудитором з урахуванням вимог дiючого
законодавства щодо умов забезпечення платоспроможностi cTpilxoBиkiB та створеншI

стрЕжових резервiв, достатнiх Nlя майбутнiх виплат стрutхових сум i страховиХ

вiдшкодувань, згiдно положень мсА 701 кПовiдомлення iнформацii з ключових питань

аудиту у звiтi незалежного аудитоР1>>, а також з урахуванням вимог кМетодичних

рекомендацiй щодо iнформацii, яка стосуеться аудиту фiнансовоi звiтностi за 2019 piK

суб'ектiв господарювЕtЕня, нагJIяд за якими здiйснюе Нацкомфiнпослуг>>, затверджених
. Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв

фiнансових послуг Jф 362 вiд25.02.2020 р.

,Щотримання Товариством обов'язкових критерiiв i пормативiв достатностi
капrталу

Дудитор пiдтвердж}е дотримання Товариством обов'язкових критерiiЪ i нормативiв, якi
визначаються для cipaxoBbi компанii кположенням про обов'язковi критерii та.нормативи

достатностi кйiта_тlу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та

ризиковостi операцiИ страховйко>, яке затверцжене Розпорядженням Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюе держЕlвне регулювання у сферi ринкiв фiнансових посJryг |1паiни B_i4

07.06.2Ь18 Ns 850, зареестровано В MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 06 липня 2018 р. за Ns

7 82lЗ22З 4, надаrri Положення Ns850.
згiдно Положенню м850 Товариством визначенi наступнi нормативи станом на
З|,|2:20|9.о''rоо*чrив 

платоспроможностi та достатностi KaпiTa.lly - 630з64,6тис. грн.;

' Норматив ризиковостi операцiй - 5з9176,9 тис. грн.;

' Норматив якостi активiв - 145179,8 тис. грн.
Питання, описанi аудитором в п.1 роздiлУ <<основа дJUI думки iз застереженням)

цього Звiту, не впливають на дотримання Товариством вимог Положення ]ф850.

Формування Товариством страхових резервiв, достатнiсть та адекватнiсть
сформованих страхових резервiв

Станом наЗ1.12.2019 р. Товариством cтBopeнi cTpaxoBi резерви в розмiрi 5З9|77 тlцс.

|РЕ., з яких cTpaxoBi резерви в розмiрi 531012 тис. грн. вiдображенi на ба-пансi Товариства

ci*o, на 3t.l2.2019 р. по рядку 1530 KCTpaxoBi резерви>), а cTpaxoBi резерви на суму
8165 тис. грн., формуванЕя яких безпосеред{ьо мсФЗ не передбачено фезерв коливань

збитковостi 
"а р.з"рв катастроф) вiлображенi у складi Власного капiталу, рядок 1435

кIншi резерви).

CTpaxoBi резерви сформованi Товариством згiдно вимогчlм ст. 30 Закону Украiни <Про

cTpaxygaнIш> та кПравил формувЕшня, облiку та розмiщеншI стрilхових резервiв за видами

страхування, iнших нiж страхувzIнЕя життяD, якi затвердженi Розпорядженням,Щержавноi

KoMicii з регуJIюв€lння ринкiв фiнансових послуг Украiни вiд t7 .t2.2004 за Jt 3104.

за результатап,Iи перевiрки сформованих страхових резервiв на адекватнiсть, що
шередбачено вимог€lпilи МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти), оц)имано позитивний результат,
який гtiдтвердив, що тест на адекватнiсть страхових резервiв пройденО.

Покриття страхових резервiв

cTpaxoBi резерви у виглядi технiчних резервiв представленi належними активами з

урu*уuа""ям- безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi згiдно

"йrо.ам 
ЗаконУ Украiни кПро страхування) та Положення Jф 850. Iнформаuiя flро скJIад

активiв, якими представленi cTpaxoBi резерви Товариства, розкрита Товариством у Звiтних

даних страховика за 2Ol9 р. вiдповiдно вимогам кПорядку скJIадання звiтних даних



страховиКiв>>, якиЙ затверджено Розпорядження ,Щержавноi KoMiciT з регулювання ринкiв

фiнансових Irослуг Украiни вtд03.02.2004р. Ns 39.

Безперервнiсть дiяльностi

за оцiнкою аудитора вiдсутнiй cyMHiB щодо здатностi безперервно продовжувати

дiяльнiсть.

Вплив пандемii CovID-lg та запровадженЕя караIIтинних та обмежува-тlьних заходiв не

стtшить дJIя упрЕlвлiнського персонаrrу пiд cyMHiB можливiсть безперервноi дiяльностi
товариства. На дату цiеi вiдповiдi управлiнський персонЕш Товариства не плануе

звiльнення працiвникiв та лiквiдацiю вiдокремлених пiдроздiлiв. В той же час з початку

запровадження карантинних та обмежувальних заходiв кiлькiсть ,щоговорiв стр.lхування,

яка укладаються 1о"ари"ruом скорочуеться, a-rre наскiльки цей факт матиме значний
'вплив на результати дiяльностi Товариство запежить вiд TepMiHy дii зЕ}значених

обмежува-пьних заходiв, який наразi невiдомий на сьогоднi. Здiйснюючи страхову

дiяльнiсть Товариство зазвичай укJIадае договори з рiчним TepMiHoM дiТ, що обумовrпое

наявнiсть на будь-яку дату значноi кiлькостi договорiв стрzlхування, за якими мають

надходити cTpaxoBi премii-Еа користь Товариства та iснують зобов'язання Товариства

щодо приruйт вiдповiда_rrьностi, що обумовлюе можливiсть та необхiднiсть забезпечення

безперервноi роботи Товариства IIротягом зЕачного перiоду часу.

Оцiпка активiв за справедливою вартiстю

Первiсна BapTicTb <<основних засобiв> визначена Товариством згiдно.нормап{ мсБо 16

<оЪновнi засоби> iз застосуванням моделi оцiнки за переоцiненою вартiстю,

BapTicTb кIнвестицiйноi нерухомостЬ> визIIачена Товариством згiдно норма]\{ мсБо 40

кIнвестицiйна HepyxoMicrb> iъ застосуванням моделi оцiнки за справедливою вартiстю,

в 2019 р. ДJIя визначення BapTocTi та оцiнки фiнансових активiв Товариство застосовувi}ло

мсФЗ з9 кФiнансовi iнструменти: 
""з"апrЙ 

та оцiнка>, можливiсть чого передбачена

НОРМ.li\,Iи мсФЗ дJUI страхових компанiй, якi не застосовують мсФЗ 17 <CTpaxoBi

контракти)).

до складу довгострокових фiнаrrсових iнвестицiй Товариства входять корпоративн1 права

укратнського eMiieHTa, якi облiкованi за собiвартiстю з урахувz}нням змеЕшення

nop"c"ocri, та облiгацii украiнського eMiTeHTa, якi облiкованi за амортизованою

собiвартiстю, так як Товариство мае ншлiр утримувати ix до погашення.

у складi Грошей та ix еквiвалентiв вiдображенi грошовi кошти на поточних рахунках та

депозитних банкiвських рахунках, справедлива BapTicTb яких дорiвнюе ik номiнальнiй

BapTocTi, а також кошти, розмiщонi на рахунках Моторного (транспортного) страхового

бюро Украiни, якi е кошталли ToBapr.ruu згiдно кПорядку фiнансових взаемовiдносин мiж

страховиками-повними членаIuи МТСБУ для забезпечення безумовного виконання

зобов'язань за договорЕlми мiжнародного стрulхування кзелена картка), який затверджено

загальними збораruи .rou""" *""i" мтсБУ 29jt.20l2 р. та у вiдповiдностi до наданоi

мтсБУ Довiдки про кошти цiльових додаткових BHecKiB до ФСГ стаIIом наЗ1.12.20]'9 р,

Знецiнення активiв

у 2019 р. Товариством вiдображено знецiнення (зменшення корисностi) ловгострокових

фiнансових iнвъстицiй у виiлядi корпоративнi права украшського eMiTeHTa, а також

.6op*ouurro резерв .yrrniu*r"* боргiв по дебiторськiй заборгованостi за наданi IIослуги,

Наявнiсть та оцiнка активiв, якi знаходяться на тимчасово окупованих територiях

Украiни

Станом наЗl.|2.2019 р. з4пишкова BapTicTb об'ектiв основних засобiв, якi перебуваrоть

на непiдконтроJIьних УкраiЪi територiлl (Крим, Луганськ) становить 1105 тис. грн,

Зауваження аудитора щодо вiдJутностi визнання зменшення корисностi зазначених

об'ектiв стало o.*buo. д* формування думки iз застереженням щодо фiнансовоi

звiтностi Товариства за 2019 р.



Визнання доходу, отриманого вЦ iнвесryвання активiв

Товариство визнае дохiд вiд iнвестування активiв за методом нарахування. За 2019 piK

товариством отриманий дохiд за вiдсоткаrrли по депозитilм та купонний дохiд за

облiгацiями в супri 4зOЗз тис. грн., в т. ч. купонний дохiд за облiгацiями 1905 тис. грн.

Операцii з пов'язаними особами

Товариством шротягом 2019 р. здiйснювалися наступнi операцiI з пов'язаними особаrrли:

- оплата працi управлiнського персоналу Товариства;

- виплата дивiдендiв за 2018 р.;

- отриманriя авiшсового платежу за,Щоговором купiвпi-продажу об'екта HepyxoмocTi, який

укладений у 20|7 р.

Операцii з пов'язаними особаrrли здiйснюються Товариством за звичайними цiнаrrли.

Iнформацiю щодО операцiЙ з пов'язаНими особами розкрито Товариством у Примiтках до

рiчноi фiншrсовоi звiтностi Товариств а за 2019 р.

Судовi позови та реryляторнi вимоги, що суттево впливають на дiяльнiсть
Товариства

з 2018 р. тривае судовиЙ процес, в ходi якогО Товариством оскаржуеться рiшення
днтимонопольного KoMiTeTy УкраiЪи про нtжладення на ПрДТ кСК <Перша> штрафу у

розмiрi з 657 тис. грЕ. за порушення чlнтимонопольного законодавства при Еаданнi у 2015-

)oro р. р. посJryг страхувЕшня за книжкап,Iи мдП через страхового агента ТОВ ,,CepBic

АсМАП Украiни".
Рiшенням суду першоi iнстанцii вiд 23.05 .2019 р. позов ПрДТ кСК кПерша)) до ДМКУ про

скасувzшня та визнання недiйсним рiшення щодо штрафу за порушення Товариством

антимонопольного законодавства буоо задоволено повнiстю. Ухвалою Пiвнiчного

апеляцiйного господарського "уду "iл 21.0|.2020 р. рiшення суду .першоi iнстанцii

залишене без змiн. В той же час, на дату затвердження фiнансовоi звiтностi за 2019 р,

суловий процес не закiнчено повнiстю, у зв'язку.з тим, що АМКУ може здiйснювати

кЪсацiйне оскарження вищеза3начених судових рiшень, тому станом на ЗLТ2,20|9 р,

Товариство, .форrовано резерв майбутнiх виплат у виглядi поточних зобов'язань у cyMi

з 65i тис. грн., який буде сторнований пiсля повного закiнчення судового процесу на

користь Товариства.

Iншi суловi процеси, в яких Товариство приймае участь, як Позивач чи Вiдповiдач, не

мають суттевого впливу на дiяпьнiсть Товариства,

здiйснепня iстотних операцiй з активами (операцiя, обсяг якоi бiльше нiж на 10o/о

ви загальноi величини активiв станом на останню звiтну дату)

в 2019 роцi icToTHi операцiй з активtlluи (операцiя, обсяг якоi бiльше нiж на 10% вiд

загальноi величини активiв станом наЗ'1.12.2018 р) не проводились.

Щебiторська заборговапiсть за нефiнансовими операцiями

Станом на з1 .l2.20lg Р. У дебiторська заборгованiсть за нефiнансовими операцiями

становить 4'7l тпс. грн. та скJIадаеться з дебiторськоi заборгованостi постачальникiв за

розрахункаN{и за виданими ilвtшсаIuи при прIцбаннi ToBapiB, послуг.

зыryчення коштiв, у тому числi вц фiзичних та юридичних осiб :

ТовариствоУ2019рнезаJIУt{алокоштiввiдфiзичнихтаюриДиtшихосiб.

Простроченi зобов'язання

Станом Ha3t.12,2019 р. у Товариства вiдсутнi простроченi зобов'язання,



Iнша iнформацiя

Управлiнський персонал Товариства вiдповiдно до вимог законодztвства Украiни несе
вiдповiдальнiсть за подzшня разом з фiнансовою звiтнiстю наступноi iншоi iнформацii:

1) Рiчних звiтних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
кСТРДХОВД КОМПАНIЯ кПЕРША> за 2019 р. згiдно вимог кПорядку скJIадання звiтних

даних стрtжовикiв>>, який затверджено Розпорядженням .Щержавноi KoMicii з реryлювання
ринкiв фiнансових посJIуг УкраiЪи вiд 03.02.2004р. }lb 39.

Рiчнi звiтнi данi страховика вкJIючають:

о Загальчi вiдомостi про стрtlховика
. Реквiзити

, о Роздiл 1. Звiт про доходи та витрати страховика за 2019 piK
о Роздiл 2. Показники дiяльностi iз страхувitнЕя життя за 2019 piK
о Роздiл з. Показники дiяльностi з видiв добровiльного cTpaxyBaHHrI, iнших, нiж
страхув€шня життя за 2019 piK
о РоздiЛ 4. ПоказнИки дiяльнОстi з видiв обов'язкового cTpuIxyBE}HIUI за 2019 piK
о Роздiл 4.а Показники дiяльностi з державного обов'язкового страхування за 2019 piK

о Роздiл 5.1. Пояснення щодо операuiй перестрахування за 2019 piK
о Роздiл 5.2. ПояснеIIнJI щодо операuiй перестр.lхування за 2019 piK
о Роздiл 5.3. ПоясненшI щодо операцiй перестрахування за 2019 piK
о РоздiЛ 5.4. ПоясНеЕня щодо операuiЙ перестрtlхування за 2019 piK

о РоздiЛ 6. Умови забезпечення платоспроможностi страховика за 2019 piK

о Роздiл б резерви. Розрахунок резерву незароблених премiй та частки перестраховика у
резерву незароблених премiй на кiнець звiтного перiоду
о РоздiЛ 7. ПояснеНнJI щодО припиненНя договорiв страхрiшня за 2019 piK

о Звiт про cTpulxoBi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика за 2019

piK
о Щекларачiя - Роздiл 1. Загальнi показники дiяльностi страховикiв iз страхувulння та

перестрахраншI
о Щекларацiя - Роздiл 2. ocHoBHi вiдомостi про операцii перестрахування
о Фiлii
о Пояснювальна зЕшиска до звiтних даних страховика за 2019 piK

Разом iз Звiтними дчших страховиказа20|9 р. Товариство надае наступнi звiтнi форми:
о Ф1 Баланс
о Ф2 Звiт про фiнансовi результати
о Ф3 Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)
о Ф4 Звiт про впасний капiта-п
о Примiтки до фiнатrсовоi звiтностi за 2019 р.
о Звiт про корпоративне управлiння за 2019 р.
о Форма для надання Страховиком iнформацii щодо кJIючових ризикiв та результатiв

проведеного стрес-тестування.

Наша дрIка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю, яка

"адаеr"с" 
Товариством разом iз фiнансовою звiтнiстю, та ми не робимо висновку з буль-

яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iнформацii.

У зв'язку з нашим аудитом фiншrсовоi звiтностi нЕIшою вiдповiда-пьнiстю е ознайомитися з

iншою iнформацiею, яка надаеться Товариством разом iз фiнансовою звiтнiстю, та при

цьому розгJuIнути,чуI icHye суттева невiдповiднiсть мiж цiею iнформацiею i фiнансовою
звiтнiстlо або ншrrими знаЕнями, оц)имulними пiд час аудиту, або чи ця iнформацiя мае

вигJIяд TaKoi, що мiстить суттеве викривлення.



ми не виявили фактiв сутгевоi певiдповiдностi мiж Звiтними даними страховика

привАтного АкцIонЕрного тоЪАриствА кстрАховА K9}_4lAHuI кпЕршА>

за 2019 р. та фiнаrrсовою звiтнiстtо або iншими знаншIми, отримаЕими пiд час аудиту або

того, що Звiтнi данi страховика мiстять суттеве викривлення та ми не виявили таких

ь"-riй-i необхiдно було б вкпючити до нашого Звiту ЕезалежЕого аудитора,

за результатами перевiрки Звiтних даfiих сц)аховика видано окремий Звiт незалежного

аудитора ,,ро надаЕня впевIlеносri-,oодо Эвiтних даних страховика ПРИВдтного

дкцIонЕрногйовдриствд острдховд компднUI кпЕршд> за 2019 р,

2)ЗвrтУIIрокорпоратиВIIеУправлiння_вiДповiднодоПоложенняпророЗкриття
iнформаuii емi"е"Ъаоп" цiнних пшlерiв, затв?4т_е:ого рiшенНЯ НаЦiОН_аЛ_Ьl"лl_УY:::'_:

цiнних паперiв та фондовоiо_qчi вiд оз.li.201з Ns 2826 (з урахуванням змlн згlдно

.рiшення нкцпФр Ъiд o+.tz.2018 р. }lb s54) та cTaTTi 40 1 daKo'y украIни <про uiHHi

паIrери та фондовий ринок> вiд23поrо.о ZOO6 pony N9 3480-Iv, який мiстить в собi:

о посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керуеться eMiTeHT;

о iнформаuiю про вiдсутнiсть вiйилень вiд положень кодексу корпоративного

Упразлiння; 
bHi збори aKuioHepiB та загаJIьний опис прийнятих на

о iнформачiю про проведеЕ1 зzгtш,

зборах рiшень; )го виконавчого органу (правлiння)
. пaр"Ъ"*ьний склад наглядовоi ради та колегlальн(

eMiTeHTa, iнформаlriю про проведенi засiдання та загальЕий опис прийнятих на них

рiшевь; авлiння ризиками
о опис основних характеристик систем внутрiIшrього коЕтролю 1 упрi

УТ#- осiб, якi прямО абО ОПОСеРеДКОВаIIО е ВЛаСНИКаМИ ЗНаЧНОГО ПаКеТа аКЦiЙ

eMiTeHTa; z_____. . :энерiв(уrасникiв)
оiнформаuiюпробУлд.якiобмsженняпраВуrастiтаголосУВанняакц1(

"u.uiuпurrихзборахемiтента; _ллл-л_-.-ллiб
. гrорядок призначення та звiльнення посадових осiб eMiTeHTa;

о повЕовtDкенЕя rrосадових осiб eMiTeHTa,

У зв'язку з аудитом фiншrсовоi звiтностi Товариств аза20!9 р. Еаш9ry вiдповiда,тlьвiстю е

ознайомитися з iнформацiею, "*u- 
*Йu,""," товариством у звiтi про корпоративне

управлiнн я за 2019 р., то розгляIIути, чи icEye ,y",uu невiдповiднiсть мiж зазначеIIою

iнформаui.о i.д*r*'"'фiнансовоi звiтностi Товариства за 2019 р, або наrrими знаннями,

отриманим" ,rrоlu"-чййу, uoo 
""-й-iнформаIliя 

мае вигJUIД ТаКОi, ЩО МiСТИТЬ СУТТеВ1

викривлення.

'ЩУмка . n_l_j -_л .rпяп 
, 

rня привАтного
на нашу Думку, iнформачiяIjётч у Звiтi про корпоративне управпlЕ

дкцIонЕрноiоТовдриствдоётрдхоЁд кбмfuднIя (пЕршд) за 2019 р, щодо:

. системи внутрiшнього контролю та управпiння ризика]чIи Товариства;

. перепiку ;;й: ;-i прямо uбо оrrо..редковаIIо ъ uласн"ками значного пакета акцlи

eMiTeHTa; л,,,,iлgапiп ня сагальних зборах
.ýУдь.якихобмеженьпраВrlастiтаголосУВанняакцiонерiвназагаJIьнихзбора

eMiTeHTa; 
'нення 

посадових осiб eMiTeHTa;
' поряДкУ приЗначення та звlльIlення цUчq+\чDllл ччдч

о повЕоважi"" "о,чдових 
осiб eMiTeHTa

вiДповiДаенаJIВнимУстаноВЕМм'реесТрацiйнимТаiншимнаказоВим'ДокУМенТаIvI
Товариства.

Аулитор пiдтвердж}е чlот__:р*"рjlчл"р:раженшI 
У ЗВiТi ПРО КОРПОРаТИВНе

упр авлiнн" прййiного дкцiыныног о тов,ýйств д к стрдхов д компднUI



кПЕРШд> за 2О:I9 р. iншоi iнформачii, Еадання якоТ передбачено вимогttми Закону

Украiни кПро цiннi.rЬ"р" та фондовий ринок> вiд 2з пютого 2006 року Ns з480-IV,

зауваження аудитора, якi стt}ли основою для формування Думки iз застереженням щодо

фiнансовоi звiтносii Товариства за 2019 р., но впливtlють на формування думки щодо

iнформацiт наданоi у звiтi про корпоративне управлiння привдтного
дriцjонврного товдриствд (стрдховА компднUI кпЕршд> за 2019 р,

Iншi питання

Дулит фiнансовоi звiтностi Товариства за попереднiй piK, що закiнчився 31 грулня 2018 р,

був проведений тов <Дудиторська фiрма кАулитор_Консультант-Юрист>, За

результатами аудиту 29.ОЗ.2Ы9 р (Звiт незалежного аудитора для нкцпФр) та

Зt.бЗ.ZОrq р. (Зui, незалежного аудитора дJuI Нацкомфiнпослryг) було висловлено
'модифiковану 

думку.

вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено

найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за скJIадtшня i достовiрне подання

фiнансовОi звiтностi вiдповiднО до МСФЗ та за такУ систему внутрirшrього контролю, яку

управлiнський персонаJI визначае потрiбною дJUI о.о: 
__*19_ллзабезпечити 

складання

фiнансовоi звiтно'стi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або

помипки.

при складаrrнi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонап несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваютпI, де це застосовЕtно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та

використовуючи припущешш про безперервнiсть дiяльностi як основи дJUI

бухга.тrтерського оолiку, kpiM випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе

лiкuiду"ur" Товариство тм припинити дiяrьнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив

цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повновtDкеннями, несуть вiдповiда_тlьнiсть за нагJuIд за

процесом фiнансового звiтування Товариства,

вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi

Нашими цiлями е отримання обцрунтованоi впевненостi, rцо фiнансова *i,"i,]1Jл}Т:,ту,

не мiстить суттевого викривлеЕня внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звlту

аудитора, що мiстить нашу думку. Обцрунтоваrrа впевненiсть е високим piBHeM

"rraurr"roaTi, 
проте не гараптуa, чо аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить

суттеве викривлення, якщо воно icHye. ВикривлеЕня можу-ть бчти_г;l1льтатом шахрайства

або помилки; воIIи вважаються суттевими, яктцо :кремо 
або в ?YlT::i, як обгрунтовано

очiкуеться, воIIи можуть впливати на екоЕомiчнi рiшення користувачiв, що приймаються

на obHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi,

виконуюч и аудит вiдповiдно до вимог мсд, ми використовуемо професiйне судження та

професitний скептицизм протягом усього завданнrI з аудиту.Крiм того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттевого викривленЕ,I фiнансовот звiтностi

внаслiдок шахрйства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у

вiдповiдь на цi ризики, а також.,отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та

прийнятними для використання lx як основи дJUI нашоТ думки, Ризик невиявлення

суттевого викривлення внаслiдок шахрйства е вищим, нiж для викривлення,внаслiдок

помилки, оскlльки шахрйство може вкJIючати змову, пiдробКУ, НаВМИСНi ПРОПУСКИ,

неправильнi тверлжеrr"rЪбо нехтуваIIня заходаN,Iи внутрiшнього контрQлю;

о отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього_ контроJIю, що стосуються аудиту, для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинаl\,t, а не дJuI висповлення

оуr*" щодо ефективностi системи внутрiшнього контроJIю;



. оцiнюемо прийнятнiсть застосовЕIних облiкових полiтик та обцрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформачii, зроблених управлiнським персонu}лом;

. доходимо висIIовку щодо прийнятностi використання управлiнським персонапом

припущення про безпьрервнiсть Ъiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на

ob"oui отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева

невизначенiсть щодо подiй Ъбо yrou, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть

компшrii продовжити безперервну дiяльнiсть. якщо ми доходимо u".1::Y i:1:
iснуваннЯ такоi суттевоТ невизначеностi, ми повиIIнi привернути увагу в своему звlт1

аудитора до вiдповЙ"* розкриттiв iнформаuii у фiнансОВiй ЗВiТНОСТi абО, ЯКЩО TaKi

рь*р"ь iнформацii с ЕенЕшежнrr", *одифiкуваш 
"uо.__ryлмY.__.нu_i 

висновки

rрунтуюiься на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора, BTiM

майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюемо зtгальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформачii, а також ,", "r "Ьо*у. фiнансова звiтнiсть операчii та подii, що

покладенi в ocнoBy'ii сшrадання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення;

ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаuiю про

запланований обсяг i час проведенIuI аудиту та cyTTeBi аудиторськ,_ ry:y:::Tr:
включаюtМ буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контроJIю, виявлеш наN,Iи пlд

час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повновiDкеннями, твердження, що ми

викоЕали вiдповЦнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci

."о.уr*" й iншi питаЕня, якi могли б обlруrrговано 
],ражатись 

такими, що впливають на

нашу незалежнiсть, а також, до це застосовilно, щодо вiдповiдних застережних заходiв,

З перелiкУ Bcix питаrrь, iнформацiя щодо яких надаваJIась тим, кого надiлено найвищими

повноваженЕями, ми визначили Ti, що були нйбiльш зЕачущими пiд час аудиту

фiнансовоi звiтноJ;";;;;.; п.рiоЬ,rобтъ Ti, якi е ключовими питанЕями аудиry. Ми

опису€мо цi питання в нашому звlтr аудитора,

звiт вiдповiдно з iншими законодавчими та нормативними вимогами

Законодавчi та HopMaTиBHi акти Украiни мiстять додатковi вимоги до iнформацii, що

стосу€ться аудиту'або огJIяду фiнЬсовоi звiтностi та мае обов'язково мiститися в

аудиторсь*оrу ."iri за результаТаI\,lи обов'язкового аудиту, Вiдповiда,ltьнiсть стосовно

такого звiтування е додатковою до вiдповiда_пьностi аудитора, встановленоi вимогами

мсА.

Формування (змiни)
господарювання

стаryтного (складеного/пайового) капiтаlry суб'екта

Статутний капiтаrr Товариства станом на зl.|2.20l9 р. становить 60000 тис, црн, та е

сплачений u no"rro*y обс"зi, вiдповiдае розмiру статутного капiта-пу, встановленому

УсТшIоВчимДокУменТап{итаВиМогаN,l,ВсТаIIоВлениМчиннимзаконоДаВстВом.

в 2019 роцi розмiр статутного капiта,ltу не змiнився,

обов'язковi критерii i нормативи достатностi капiталу та платоспромо}кностl,

лiквiдностi, rrр"Оуr*овостi, якостi активiв та ризиковостi "ч:!:1i:, j:j:,рлт:j::
iнших показникiв i вимоц що обмеrкують ризики за

активами

операцiями фiнансовими

Дудитор пiдтверлжуе дотримаЕня Товариством обов'язкових критерiiЪ i нормативiв

достатностi капiталу, якi визначаються д* ",р*овоi 
компанiI <ПОЛОЖЕНFUIМ про

обов,язковi критерii i нормативи достатностi капiта-пу та платоспроможностi' лiквiдностi'



прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховикa>), яке затверджене
Розпорядженням Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг Украiни вiд 07 червня 2018 року Ns 850, зареестровано в MiHicTepcTBi
юстицii УкраiЪи 06 липня 2018 р. за Jt 782lЗ22З4, про що зазначалось також у роздiлi
кКлпочовi шитання аудиту) дz}ного Звiту.

Формування, ведення облirсу, достатностi та адекватностi сформованих резервiв
вiдповЦно до законодавства

Як було зzLзначено у роздiлi кКшочовi питання аудиту) даного Звiту станоМ На

ЗI.I2.2019 р. Товариством cTBopeHi cTpaxoBi резерви в розмiрi 5З9117'7 тис. грн., з яких
cTpaxoBi резерви в розмiрi 531012 тис. грн. вiдображенi на ба;rансi Товариства oTEIHoM на
З1.12.2019 р. по рядку 1530 <CTpaxoBi резерви>), а cTpaxoBi резерви на суму 8165 тис. грн.,

формування яких безпосередньо МсФз не передбачено фезерв коливань збитковостi та

резерв катастроф) вiдображенi у складi Власного капiталу, рядок 1435 кIншi резерви>.

CTpaxoBi резерви сформованi Товариством згiдно вимогtlп{ ст. 30 Закону УкраiЪи кПро

страхування) та кПравил формування, облiку та розмiщеннll стрtlхових резервiв за видами

страхування, iнших нiж страхув.шня життfl), якi затвердженi Розпорядженням.Щержавноi

KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи вiд17.t2.2004 за J\Ъ 3104.

за результатаI\{и перевiрки сформоваrrих стр.tхових резервiв на адекватнiсть, що
передбачено вимогilп{и МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти), оц)имано позитивний результат,
який пiдтвердив, що тест на адекватнiсть страхових резервiв пройдено.

cTpaxoBi резерви у виглядi технiчних резервiв представленi на_rrежЕими активilпли з

ypu"yuu"r"*- безпечностi, прибутковостi, лiквiдностi та диверсифiкованостi згiдно

"r*o.u, 
Закону УкраiЪи <Про страхування) та Положення J\Ъ 850. Iнформаuiя про склад

активiв, якими ,rр.дЪrч"оенi cTpaxoBi резерви Товариства, розкрита Товариством у Звiтних

даниХ стрrlховика за 2019 р. вiдповiдно вимогап,{ кПорядку скJIадання звiтних даних
.rpu*ou"niB>>, який затверджено Розпорядження ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв

фiншlсових послуг Украiни вiд 03.02.2004р. М 39.

Встановлених фiнансових нормативiв та застосованих заходiв впливу до фiнансовоi
групи, у разi входження суб'екта господарювання до TaKoi.

Товариство не входить до складу фiнансовоi групи.

Струкryри iнвестицiйного портфелю iз зазначенням реквiзитiв eMiTeHTa (назва, код

за €ЩРПОУ), суми, ознаки фiктивностi тощо.

Станом на 3l.t2.20]j р. на Балансi Товариства облiкованi наступнi довгостроковi

фiнансовi iнвестицii:

в корпоративнi права ПТ кГарант-Транзит>, код за едпоУ з6387зз8, ба.пансова BapTicTb

220ý тис. грн. (собiвартiсть дорiвнюе 44|6 тис. грн., зменшення корисностi 2208 тиС. ЦРН.),

ознаки фiктивностi не виявленi;

облiгацii ТоВ кЕСКд кдпIтдЛ)), код за е,ЩРПоу з6258745, амортизована собiвартiсть

8б14 тис. грн., HoMiHEtлbHa BapTicTb пакету 10000 тис. грн., озЕаки фiктивностi не виявленi.

Залучення фiнансових аrсгивiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо насryпного,iх
повернення

Фiнансових активiв вiд фiзи.*rих осiб iз зобов'язzlнням щодо наступного iх поверненIuI в

2019 р. не зttлучалися.

Сумiщення провадження видiв господарськоi дiяльностi



Товариство у 2019 роцi дотримувалося обмеження щодо сумiщення lrровадження видiв
господарськоi дiяльностi, установлених Лiцензiйними умовами провадження
господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на
ринку цiнних паперiв) J\Ъ913, Положенням про встановлення обмежень на сумiщення
дiяльностi фiнансових установ з наданЕя певних видiв фiнансових послуг Jtlb1515, KpiM
вигlадкiв, коли тако сумiщення дозволено законом.

Наданrrя фiнансових послуг на пЦставi договору у вiдповЦностi до законодавства та
внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг суб'ектом господарювання

У 2019 роцi Товариство надавало фiнансовi послуги вiдповiдно до договорiв
страхуваirня, правил страхування та Закону УкраiЪи кПро страхування> вiд 07.03.1996

. року Ns85i96-BP.

Розмiщення iнформацiI на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та забезпечення iЦ

аrсryальностi

Товариство мае та пiдтримуе в робочому cTaHi власний веб-сайт www.persha.ua в
IHTepHeTi, на якому розмiщуе iнформацiю про свою дiяльнiсть, визначену законодавством
та забезпечуе if акryальнiсть.

Прийняття рiшень у разi конфлiкгу iHTepeciB

Товариство дотримуеться вимог статгi 10 Закону Украiни 12 ttипня 2001 року j\Ъ 2664-III

"Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових послУг" щОДО

прийнятгя рiшень у разi конфлiкry iHTepeciB.

вцповiднiсть примiщень, у яких здiйснюеться Товариством обс.гryговування клiснтiв
(споживачiв), досryпностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп
населення вiдповЦно до державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що
дохryментально пiдтверджуеться фахiвцем з питань технiчного обстеження будiвель
та спор}дl який мас квалiфiкацiйний сертифiкат

Bci примiщення, у яких здiйснюеться обслуговування клiентiв Товариства, достУпнi
для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до
державних будiвельних норм, правил i стандартiв, що документально пiдтверджУеТьСЯ

висновками за результатами проведених технiчних обстежень в 2017 р. фахiвцем з

питань технiчного обстеження булiвель та споруд, який мае квалiфiкацiйний
сертифiкат.

Внесення Товариством iнформацii про Bci cBoi вiдокремленi пiдроздiли до €ДиногО

державного ре€стру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських

формувань та до .Щержавного ресстру фiнансових установ вiдповЦно до ВимоЦ

установлених законодавством

Товариство мае а станом на 31.12.2019 р. вiдокремленi пiдроздiли у кiлькостi 2I, якi
BHeceHi до единого держutвного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань та,Щержавного реестру фiнансових ycTEIHoB вiдповiдно до вимоц

установлених законодавством.

Внутрiшнiй контроль та вrгутрiшнiй аулит

Товариством впроваджено систему здiйснення внутрiшнього контролю, внутрiшнiй
аудитор Товариства здiйснюе нагJIяд за поточною дiяльнiстю Товариства, контроль за

дотриманНям законiв, нормативно-правових aKTiB органiв, якi здiйснюють державне



реryлювання ринкiв фiнаrrсових послуц та рiшень органiв управлliння ТЬвариства,
перевiрку результатiв поточноi фiнансовоi дiяльностi, здiйснення аналiзу iнформацii
про дiяльнiсть Товариства, як небанкiвськоi фiнансовоi установи, та професiйноi
дiяльностi працiвникiв Товариства.
кПоложення rlро слryжбу внутрiшнього аудиту ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА кСТРАХОВА KOMIIAHUI кПЕРША> затверджено Рiшенням Наглядовоi
Ради вiд 02.04.2012 р., Протокол J\Ъ 10/1/2012.

Облiковоi та рееструючоi системи (програмне забезпечення та спецiальне техпiчне
обладнання), якi передбачають ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг
споживачам та подання звiтностi до Нацкомфiнпослуг

. Товариство забезпечене необхiдним прогрЕlN{ним забезпеченням та спецiальним технiчним
обладнанням для реестрацii та ведення облiку договорiв страхування та подання звiтностi
до Нацкомфiнпослуп,

Готiвковi розраIунки

Товариством Розпорядженням Jф10/1 вiд 03.01.2018 р. встановлено лiмiт зirлишку
готiвки в Kaci в розмiрi 94500,00 грн.
В 2019 роцi готiвковi розрахунки здiйснювалися Товариством з використанням
нtulежним чином зареестрованих peecTpaTopiB розрахункових операцiй.

Зберiгання грошових коштiв i документiв та наявностi необхhних засобiв безпеки
(зокрема сейфи для зберiгання грошових коштiв, охоронну сигналiзацiю таlабо
вЦповЦну охорону)

Товариство забезпечуе зберiгання грошових коштiв i документiв та мае необхiднi
засоби безпеки (зокрема сейф лля зберiгання грошових коштiв) та дотримуеться вимог
законодавства щодо готiвкових розрахункiв.

Розкриття iнформацii щодо порядпqr формування стаryтного капiта;ry Товариства

Статутний капiтал Товариства cTztHoM на 3l .I2.20l9 р. ст.Iновить 60000 тис. |рн., е
сплачений в повному обсязi та вiдповiдае розмiру статутного капiтаlry, встановленому
устЕlновчими документtlN,Iи та вимогilI\,I, встtlновленим чинним законодавством. Статутний
капiтал Товариства скJIадаеться з 600 тис. простих iменних акцiй випущених в
бездокументарнiй формi номiна.rrьною вартiстю 100 грн. кожн4 Свiдоцтво про реестрацiю
випуску акцiй Нацiональноi KoMicii з цiнних пашерiв та фондового ринку, реестрацiйних
М85/1/2015, дата ресстрацii 28.07 .2015 р., дата видачi 24.122015 р.

Статутний капiтал Товариства сформований в перiод з2002 по 2015 р.р., в т. ч. в 2015 р.
вiдбулося збiльшення статутного капiтагry до теперiшнього розмiру 60000 тис. грн.
шJuIхом додаткового випуску простих iменних акцiй у кiлькостi 200 тис. шт., якi були
сплаченi акцiонералли Товариства грошовими коштаNdи по номiнальнiй BapTocTi на срлу
20000 тис. грн. в 2015 р.

Розкриття джерела походження iнших складових частиЕ власного капiта;ry
Товариства станом Ha31.12.2019 р.

Власний капiтал Товариства стаIIом наЗ|.Т2.2019 р. становить 125118 тис. грн., в т. ч.:

.Зареестрований (стаryтrrий) капiтал - 60000 тис. црн.;
о Капiтал у дооцiнках -35485 тис. грн.;



.Резервний капiтал -3957 тис. грн.;
оНерозподiлений прибуток -|751'1 тис, грн,;

оIншi резерви - 8165 тис. грн.

Капiта-п у дооцiнках у розмiрi 35485 тис. грн. утворений за рахунок переошiнки об'ектiв

o.rrourrr* засобiв, якi оцiнюються Товариством за методом переоцiненоi BapTocTi, у
попереднi звiтнi перiоди. у 2019 р. переоцiнка об'ектiв основних засобiв Товариством не

здйЙЙвалася. у )otq р. розмiр Капiталу у дооцiнках збiльшився на t022 тис. црн, у

з"'язку iз вiдображе"""* змiн BapTocTi фiнансових iнвестицiй Товариства у склалi

сукупного доходу.
ГЪзЬрвниrl капiта-п у розмiрi З957 тпс. грн. створено дJIя покрит,гя можливих збиткiв

дiяльностi Товариствu, ро.йlр Резервного капiта-пу збiльшивсяза20l9 р. Ha7I4 тис, грн,

за рахунок вiдрахувань частини ЕIистого прибутку Товариств, що стаЕовить 5о/о вiд суми

,".roio прибуiку за2О|9 р. та передбачено Статутом Товариства.

нерозподiлений прибугок у розмiрi |751l тис. грн. сформований за рахунок чистого

прибуткУ ТоваристВu .u 
"."u-rrерiоЛ 

iдiйсненНя .осrодuР"ЪкЪi дiял""остi. у 2019 р, розмiр

Нерозподiленого приОутку збiльшився на суму фiнансового резуль,ч:i__]Рj.* :
"rЁrо.о 

прибутку в розмiрi 14279 тис. грн., зменттIився на суму нарахованих дивlдендlв в

розмiрi 5040 тис. грн., на суму вiдрахуuuп" на збiльшення резервIIого капiта,пу в розмiрi

7|4 тис. грн. та на суму нарахувань за рахунок чистого прибутку збiпьштення страхових

резервiв, формуванй ;-"" безпосередньо_ МСФЗ не передбачено фезерв коливань

,б"r*оuо.ri ,Ъ р...рв катастроф), в розмiрl,62tЗ тис, грн,

Iншi резерви у cyMi 8165 тис. грн. скJIадаються iз суми страхових резервiв, формування

яких безпосередньо мсФЗ не п.р.оdч"."о фозмiр резерву коливань збитковостi

становитЬ 2030 тис. грн., розМiр р..Ър]У *uru.фб _'6|15 тис. грн.). у 2019 р. розмiр

Iнших резервiв збiльшивсi пuъitз тис. грн. та складаеться iз нарахувань збiльшення

резерву коливань збитковостi та резерву катастроф,

Розкриття iнформачii з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв фiнансовоi

звiтностi вИносно методiв оцiнки справедливоi BapTocTi активiв Товариства

Первiсна BapTicTb <<основних засобiв> визначаеться Товариством згiдно нормам мсБо 16

KOcHoBHi засоби>> iз застосуваЕням моделi оцiнки за переоцiненою вартiстю,

BapTicTb пI"u..""цiИноТ HepyxoMocTi>> визначаеться ТоЪариством згiдно нормам мсБо 40

кIнвестицiйна HepyxoMicTb> iз застосранням моделi оцiнки за справедливою вартiстю,

Оцiнку .rrрu""оо"uоi BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi та переочiненоi BapTocTi

основних зuсооi, То"uфr"о здiйснюе шJUIхом з€rлученЕя IIезалежного зовнiшнього

експерта' 
t оцiнки фiнансових активiв Товариство застосовувало

в 2019 Р.для визначеннrI BapTocTr тЕ 
Iого передбъчена

мсФЗ Ъ9 пФi"u"совi iнстрр{енти: визнання та оцiнка>, можJIивlсть ч

нормаIuи мсФЗ дJUI страхових компанiй, якi не застосовують мсФЗ 17 <CTpaxoBi

контракти)).

|,що складу довгострокових фiнансових iнвестицiй Товариства входять корпоративнl права

y*puT"."*o.o eMiTeHTa, "*i облiковаrri за собiвартiстю з урахуванням зменшення

oopr.ro.ri, та облiгацii украiнського eMiTeHTa, якi облiкованi за амортизованою

соьiвартiстю, так як Товариство мае HaMip утримувати iх до погашення,

грошi та ix еквiваrrенти оцiнюються за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе iх

номiнальнiй BapTocTi.

вiдповцнiсть полiтики перестрахування, в т.ч. прийняття ризикiв у перестрахування

лише з тих видiв добройьного'i обов'язкового страхування, на _здiйснення 
яких

отримана лiцепзiя, та укладення договорiв перестрахування iз страховиками

(перестраховиками) нерезидентами у вцповцностi до Порядlсу та вимог щодо

здiйсненпя перестрахування у страхови_ка (перестрахоllт?) нерезидента,

затвердже"о.о .rЪ.rчrrо"Ъ. кабiнф MiHicTpiB украiни вц 04,02,2004 лъ 124,



Томри*"" з обмеженою вiдповiдальнiстю
о Ачтiитооська фiрма кТИМJIАР-ДYЩIIПовне найменування

4lЗ.тел.l +38 (044) 581-78-55.

Мiсцезнаходження
Мреса дJuI листуваннrI

дiяльностi якi MaroTb право проводити

обов'язковий аудит фiнансовоi звiтностi

пiдприемств, що cTaHoBJUITb суспiльний iHTepec

Nsl747

Iнформачiя flро вкJIючення до
Реестру

Найменування оргzlну, якии
призначив суб'екта аудиторськоi
дiяльностi на проведеншI
обов'язкового

31.01.2020 р.,Щата призначення аудитора

Тривалiсть виконtlння
аудиторського завдання без перерв

з урахуваIIням продовження
повноважень, як1 мtши мlсце, та

прийняття ризикiв у перестрахування Товариство здiйснюе лише з тих видiв

добровiльного i обов'язко"Ъrо с"ра"уваIIня, на здiйснення яких Товариством отриманi

лiцензii.
товариство здiйснюе операчii перестрахування з перестраховикаN{и-нерезидентЕlми,

вiдповiднО дО полiтикИ перестраХуванIIЯ Товариства договори перестрахування

у*оuдйru." iз страховикu*" 1rr"р.сЬраховикаir,rи) нерезидентullч{и у вiдповiдностi до

Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахуuu"*rя у страховика (перестрах9виIч)

нерезидента, затвердженого постановою КаОiнёту MiHicTPiB УКРаiНИ ВiД04,02,2004 ]ф 124,

Формувапня та облiку резерву заявлених, але не виплачеЕих збиткiв (для

страховика, який здiйспюе види страхування iншi, HirK страхування життя)

Резерв зtulвлених, але не виплачених збиткiв ЧШSl оцiнка "Чт:I,:_Ч3:_т::т::::::
компанii для здiйснення виплат страхових сум i страхового вiдшкодування за вlдомими

вимогtlпdи стрЕlхувальникiв, вкJIючzlючи витрати на врегулювання збиткiв, якi не оплаченi

або оплаченi не 
" 

.rо""оrу обсязi на звiтну дату та якi виникли у зв'язку iз страховими

""rruдпчr", 
що вiдбу n 

"ry 
звiтному або попереднiх перiодах, та про факт настання яких

страховУ *о*'*й повiдомлено. ВелиT ина цього резерву визначасться страховою

компапiею за кожною неврегульованою претензiею, 
.

розмiр резерву зzuIвлених, €uIе не u"rrпuri""* збиткiв, стчшовить станом на зl,т2,201.9 р,

2972|1 тис. грн.;

OcHoBHi BИoMocTi про суб' екта аудиторськоi дiяльпостi

Вiдповiдно до вимог cTaTTi 14 Закону Украiни. <Про аудит фiнансовоi звiтностi та

аудиторську лiяльнiсть) Еадаеrо o."o"*i вiдЬмостi про суб'екта аудиторськоi дiяльностi,

що провiв аудит та обставини викоЕанIя зtшдання з аудиту:

Пiдтвердження та запевнення

вiдповiдно до вимог статгi 14 Закону Украiъи ,1про аудит фiншrсовоi звiтностi та

аудиторськУ дiяпьпiсть)) надаемо пiдтверджеЕня стосовно обставин виконання завдання з

аудиту фiнансовоi звiтностi Товариства,



ми пiдтверджуемо, що цей звiт незалежного аудитора узгоджуеться з додатковим звlтом

дJuI аудиторського KoMiTeTy, який надаеться IIЕII\{и за результатап{и проведеного нzlп{и

аудиту.

Ми не надавапи Товариству послуги, забороненi законодавством.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю кАулиторська фiрма (ТИМЛАР-АУ,ЩИТ> його

власники, посадовi особи ключовий партнер з аудиту та iншi працiвники е незалежними

вiД Товариства, не бралИ ylacTi У пiдготовцi та прийняттi управлiнських рiшень
товариства в перiод, охоплений перевiреною фiнансовою звiтнiстю, та в перiод надання

послуг з аудиту такоi фiншrсовоi звiтностi.

Пояснення щодо обсягУ аудитУ та властивих дJUI аудиту обмежень, результативностi
аудиту в частинi виявлення порушеЕь (зокрема пов'язаних iз шахрайством) наданi Еtlп{и у

'параграфi кВiдповiдаlrьнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi> У розДiЛi КЗВiТ ЩОДО

аудиту фiнансовоi звiтностi) цього звiту.

Аудиторська перевiрка проведена аудиторами Гальчук Л.М. (сертифiкат Ns002976 сер. А,

"оr.р рЪ..rрччiТ в PeecTpi аудиторiв та суб'ектiв аулиторськоi дiяльностi 100213) та

Рад"енпо О.О. (сертифiкат Jt006801 сер. А, номер реестрашii в PeecTpi аудиторiв та

суб' eKTiB аудиторськоi дiя.тьностi 1 002 1 0).

Аудитор Радченко О.О.

Гальчук Л.М.
.Щиректор ТОВ "АФ

22квiтgя2020р.
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