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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

2. Організаційно-правова форма 

 Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

 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. Електронна поштова адреса  

 office@persha.ua  

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії  
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у     

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://persha.ua/ в мережі Інтернет  

 (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 щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   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  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

   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 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. 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 за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту)  

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

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

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

окремо)  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

34. Примітки: 

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

Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб. 

 

Iнформцiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 

корпоративного секретаря в Товариствi вiдсутня. 

 

Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило 

рейтингової оцiнки. 

 

Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 

користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним 

випуском боргових цiнних паперiв; текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому 

що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 

розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не 

здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що  емiтенти цiнних 

паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв 

згiдно з вимогами Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 

облiгацiй. 



 

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

здiйснювало  випуск iнших цiнних паперiв. 

 

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

здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй протягом 

звiтного перiоду не надається, тому що Товариство не здiйснювало викуп власних  акцiй  

протягом звiтного перiоду.  

 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 

емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

Iнформацiя щодо прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв або 

прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть вiдсутня, тому що Товариство не вчиняло значних правочинiв протягом 

звiтного перiоду. 

 

Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало 

iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 

 

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

боргових цiнних паперiв, не надається, тому що Товариство не випускало забезпеченi борговi 

цiннi папери. 

 

Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Положень (стандартiв) ухгалтерського 

облiку, не надається, тому що Товариство подає Рiчну фiнансову звiтнiсть, складену 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку. 

 

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

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. 



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) 

 205 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 

10. Органи управління підприємства 

 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "УкрСиббанк" 

2) МФО банку 

 351005 

3) Поточний рахунок 

 26509294617000 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "СБЕРБАНК" 

5) МФО банку 

 320627 

6) Поточний рахунок 

 26508010034354 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

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 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезенні 

небезпечних вантажiв 

АЕ № 198817 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 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 Держ. 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 обов'язкового 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 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 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 

АЕ № 198810 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



перевiзника) 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 

безстроковий. 

Страхуння цивiльної вiдп-стi 

суб'єктiв госп-ння за шкоду, яку 

може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 

пiдвищеної небезпеки 

АЕ № 198823 19.06.2013 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

Повна назва виду дяльностi - 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. 

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 

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. Лiцензiя безстрокова. 

Страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi приватного 

нотарiуса 

№ 707 05.04.2016 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

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. Лiцензiя 

безстрокова. 

Безперервне страхування 

здоров'я 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

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. Лiцензiя безстрокова. 

Страхування залiзничного 

транспорту 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

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. Лiцензiя безстрокова. 

Страхування вiдповiдальностi 

суб'єктiв перевезення 

небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезеннi 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 



небезпечних вантажiв 

Опис 

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. Лiцензiя безстрокова. 

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 

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. Лiцензiя безстрокова. 

Страхування цивiльної 

вiдповiдальностi оператора 

ядерної установки за ядерну 

шкоду, яка може бути заподiяна 

внаслiдок ядерного iнциденту 

№ 3970 05.10.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

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. 

Лiцензiя безстрокова. 

Страхування власникiв водного 

транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) 

№ 4625 21.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 

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. 

Лiцензiя безстрокова. 

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 

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. Лiцензiя безстрокова. 

Страхування судових витрат № 4466 12.12.2017 Нацiональна комiсiя, що 

здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг 

 

Опис 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. Лiцензiя безстрокова. 

 

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) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", радник з розвитку фiнансових 

проектiв фiнансового департаменту.   

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

 28.11.2007, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Генерального директора визначенi Статутом Товариства, 

зокрема: 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 цим Статутом i внутрiшнiми документами Товариства; укладає та пiдписує вiд 

iменi Товариства господарськi та iншi договори. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не 

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

28 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Генеральний директор ПрАТ "СК 

"Перша". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

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

 

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



 15.04.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки Голови Наглядоврї Ради визначенi Статутом Товариства. 

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 15.04.2016 р. прийнято рiшення обрати на посаду 

Голови Наглядової Ради Товариства Тараненка Олега Iвановича. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 32 роки. Перелiк попереднiх 

посад за останнi п'ять рокiв: заступник директора з економiки, директор ПАТ "Автотранспортне 

пiдприємство № 11263". Обiймає посаду Голови правлiння ПрАТ "АТП 11263", 49052,  м. 

Днiпро, вул. Орловська, 21. 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Мусатенко Олена Вiкторiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

  

5) Освіта 

 Згоди на розкриття iнформацiї не надано. 

6) Стаж роботи (років) 

 30 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Фiнансовий директор ТОВ "Гандiкап". 

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

 15.04.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: визначенi Статутом Товариства.  Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Згоди на розкриття iнформацiї щодо року народження та освiти 

особою не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний 

стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: фiнансовий директор, 

директор. Обiймає посаду директора ТОВ "Гандiкап", 01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 45-

Б. 

 

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) 

 45 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Мiнiстр транспорту України. 

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

 15.04.2016, обрано до переобрання 

9) Опис 



 Повноваження та обов'язки: визначенi Статутом Товариства. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 45 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: Президент 

Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України. Обiймає посаду Президента 

Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 08132, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13. 

 

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 та попередня посада, яку займав 

 ГРП "Транс-капiтал" ЗАТ "ЗАЗ", економiст. 

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

 03.02.2009, обрано до 28.04.2019 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: визначенi Статутом Товариства. Змiни посадової особи у 

звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

Загальний стаж роботи - 47 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: начальник 

фiнансово-економiчного департаменту Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних перевiзникiв 

України. Обiймає посаду начальника фiнансово-економiчного департаменту Асоцiацiї 

мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13. 

 

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) 

 28 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 ПТ "ЛОМБАРД "КОМПАС", заступник головного бухгалтера. 

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

 08.11.2016, обрано безстроково 

9) Опис 

 Повноваження та обов'язки: формування та забезпечення виконання облiкової полiтики 

Компанiї та законодавства України, пов`язаного iз оподаткуванням i звiтнiстю перед 



контролюючими та наглядовими державними органами. Змiни посадової особи у звiтному 

перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж  

роботи - 28  рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв: головний бухгалтер, 

заступник головного бухгалтера, директор з фiнансiв. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах 

не обiймає. 

 

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 та попередня посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "Перша", 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 

 Проведення аудиторської перевiрки облiку та фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 

Положення про внутрiшнiй аудит, та затвердженого рiчного плану перевiрок за окремими 

напрямами: 

встановлення адекватностi системи бухгалтерського облiку нормативним вимогам; 

перевiрка правомiрностi, обгрунтованостi, ефективностi господарських операцiй; 

контроль повноти даних, вiдображених у системi бухгалтерського облiку; 

перевiрка засобiв контролю за проведенням бухгалтерських записiв; 

ретельне вивчення фiнансової звiтностi й оперативної iнформацiї з метою оцiнки її 

достовiрностi та цiлiсностi;  

контроль фактичного обiгу коштiв, ресурсiв, оцiнка показникiв, якi використовуються для 

виявлення, вимiру та класифiкацiї даних i складання звiтностi. 

Здiйснення тематичних планових та позапланових перевiрок та погоджених аудиторських 

процедур згiдно з розпорядженням керiвництва.  

Узагальнення матерiалiв аудиторської перевiрки, складання робочої документацiї аудитора, 

оформлення результатiв перевiрки, згiдно iснуючим нормативно-методичним вимогам. 

Розробка рекомендацiй та пропозицiй щодо удосконалення процесiв управлiння ризиками, 

процедур контролю та управлiння дiяльнiстю установи, направлених на  пiдвищення 

ефективностi дiяльностi. 

Участь у пiдготовцi зовнiшнього аудиту, податкових перевiрок та перевiрок iнших 

контролюючих органiв. 

Здiйснення наступного контролю за виконанням аудиторських рекомендацiй, виданих у 

встановленому порядку за результатами аудиторського завдання. 

Внутрiшнiй аудитор може здiйснювати iншi функцiї у межах своєї компетенцiї. 

Має право: 

На доступ в усi пiдроздiли, до будь-якої iнформацiї, необхiдної для проведення аудита. 

Давати обов'язковi до виконання вказiвки персоналу по приведенню звiтної документацiї у 

вiдповiднiсть iз внутрiшнiми документами й законодавством, по виправленню помилок i 

неточностей, вживанню заходiв у зв'язку з виявленими недолiками. 



Надавати Генеральному директору  рекомендацiї щодо удосконалення процедур внутрiшнього 

аудиту, полiпшення iснуючих систем, процесiв, полiтик, процедур, методiв ведення 

господарської дiяльностi, системи контролю та управлiнської полiтики. 

Брати участь у програмах, спрямованих на навчання, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї 

працiвникiв та у програмах сертифiкацiї внутрiшнiх аудиторiв. 

Звертатися до будь-якого з працiвникiв iз запитаннями та отримувати письмовi чи уснi 

пояснення,  якщо  це необхiдно   для   ефективного   виконання   покладених  на  службу 

внутрiшнього аудиту обов'язкiв. 

Визначати  вiдповiднiсть дiй та операцiй,  що здiйснюються працiвниками,  вимогам  чинного  

законодавства України, нормативним актам та рiшенням керiвних органiв фiнансової установи,  

якi визначають  її  полiтику  та  стратегiю,  процедуру прийняття i виконання рiшень, 

органiзацiю облiку та звiтностi. 

Перевiряти   розрахунково-касовi   документи,   контракти, фiнансову   i  статистичну  звiтнiсть,  

iншу  документацiю,  а  за необхiдностi - наявнiсть готiвки та iнших цiнностей. 

При   виявленнi  грубих  порушень  чинного  законодавства, випадкiв розкрадань,  допущених 

працiвниками, надавати рекомендацiї керiвництву щодо прийняття вiдповiдних рiшень щодо 

цих працiвникiв. 

Давати розпорядження персоналу по пiдготовцi до зовнiшнього аудита. 

Вносити на розгляд керiвництва пропозицiї по вдосконалюванню роботи, пов'язаної з 

передбаченими дiйсною iнструкцiєю обов'язками. 

Здiйснювати iншi права, що не суперечать законодавству України i внутрiшнiм документам. 

Здiйснювати iншi правочини, передбаченi: 

Наказами та розпорядженнями Генерального директора; 

Посадовою iнструкцiєю. 

Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочинин не має.  Загальний стаж роботи - 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за 

останнi п'ять рокiв: провiдний фахiвець зi страхування Департаменту облiку та звiтностi ПрАТ 

"СК "Перша", провiдний фахiвець вiддiлу облiку та звiтностi ПрАТ "СК "Перша". Посад на 

будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 

 



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 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Генеральний 

директор 

Безбах Наталiя 

Володимирiвна 

 134 833 22,472166 134 83

3 

0 0 0 

Голова Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Тараненко Олег 

Iванович 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (представник 

акцiонера) 

Мусатенко Олена 

Вiкторiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради (акцiонер) 

Костюченко 

Леонiд 

Михайлович 

 134 833 22,472166 134 83

3 

0 0 0 

Ревiзор Гужевська Тетяна 

Костянтинiвна 

 30 000 5 30 000 0 0 0 

Головний 

бухгалтер 

Пухтiй Iрина 

Валентинiвна 

 0 0 0 0 0 0 

Внутрiшнiй 

аудитор 

Коршок Iрина 

Анатолiївна 

 0 0 0 0 0 0 

Усього 299 666 49,944332 299 66

6 

0 0 0 

 

 



VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

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) (СН-

660.0.454.987-7) 

СН-660.0.4 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 

Усього 545 666 90,944332 545 666 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 05.04.2017 

Кворум зборів 99,59 

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 2016 рiк. 

4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк з урахуванням вимог, 

передбачених законом. 

5. Звiт Наглядової Ради за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Наглядової Ради. 

6. Звiт Ради директорiв за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 

звiту Ради директорiв. 

7. Звiт Ревiзора за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Ревiзора. 

8. Внесення змiн до Статуту Товариства. 

9. Затвердження рiшення про викуп акцiй. 

10. Надання згоди на купiвлю (оренду) земельної дiлянки за адресою: м. Київ, 

вул. Фiзкультури, 30. 

11. Надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi, що належать Товариству. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок 

денний затверджувався Наглядовю радою, iнших пропозицiй не було.  

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного прийнято рiшення:  

Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Iваненко Микола 

Володимирович. 

З другого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Обрати Головою Зборiв - Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - 

Iваненка Миколу Володимировича. 

З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 

Взяти до вiдома iнформацiю щодо результатiв дiяльностi Товариства за 2016 рiк 

та затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк. 

З четвертого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Розподiлити отриманий прибуток наступним чином: частково у сумi 12 000 

000,00 грн. - на виплату дивiдендiв безпосередньо акцiонерам, решту отриманого 

прибутку - на розвиток Товариства. 

З п'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Взяти до вiдома iнформацiю щодо звiту Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк 

та затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк. 

З шостого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Взяти до вiдома iнформацiю щодо звiту Ради директорiв Товариства за 2016 рiк та 

затвердити звiт Ради директорiв Товариства за 2016 рiк. 

З сьомого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Взяти до вiдома iнформацiю щодо звiту Ревiзора Товариства за 2016 рiк та 

затвердити звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк. 

З восьмого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Залишити питання внесення змiн до Статуту Товариства без розгляду. 

З дев'ятого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Затвердити рiшення про викуп iснуючим акцiонером Товариства Куцик К.Л. 

акцiй акцiонера ТОВ "Iдея". 

З десятого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Взяти в оренду земельну дiлянку за адресою: м. Київ, вул. Фiзкультури, 30. 

З одинадцятого питання порядку денного прийнято рiшення: 



Залишити питання надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi, що належать 

Товариству, без розгляду. 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 27.07.2017 

Кворум зборів 97,18 

Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 

3. Надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi, що належать Товариству. 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: порядок 

денний затверджувався Наглядовю радою, iнших пропозицiй не було. 

Особа, що iнiцiювала проведення позачергових загальних зборiв, - Наглядова 

рада. 

Результати розгляду питань порядку денного: 

З першого питання порядку денного прийнято рiшення:  

Обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова лiчильної комiсiї Iваненко Микола 

Володимирович. 

З другого питання порядку денного прийнято рiшення: 

Обрати Головою Зборiв - Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - 

Iваненка Миколу Володимировича. 

З третього питання порядку денного прийнято рiшення: 

Продати частину об'єктiв нерухомостi, що належать Товариству, наведену у 

додатку до цього протоколу. 

Пiсля продажу об'єкту нерухомостi 1 у порядку його нумерацiї, наведеної у 

додатку до цього протоколу, взяти в оренду Товариством цей об'єкт нерухомостi 

у нового власника на взаємовигiдних умовах на строк не менше нiж на 2 роки. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 

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. 

 



XII. 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, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 49 268 50 353 0 0 49 268 50 353 

  будівлі та споруди 43 378 42 496 0 0 43 378 42 496 

  машини та обладнання 1 652 1 937 0 0 1 652 1 937 

  транспортні засоби 3 025 4 479 0 0 3 025 4 479 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 1 213 1 441 0 0 1 213 1 441 

2. Невиробничого 

призначення: 
21 652 10 409 0 0 21 652 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 21 652 10 409 0 0 21 652 10 409 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 70 920 60 762 0 0 70 920 60 762 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 

групами): 

- будiвлi та споруди - 50 рокiв, 

- машини та обладнання - 5 рокiв, 

- транспортнi засоби до - 10 рокiв.  

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi складає 10409 тис. грн. 

Первiсна вартiсть основних засобiв - 58544 тис. грн. 

Сума нарахованого зносу основних засобiв -  8191 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв - 14,0% 

Ступiнь використання основних засобiв - 99 % 

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

Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 

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 
X 0 X X 



паперами) (за кожним видом): 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 152 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 358 245 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 360 397 X X 

Опис Довгостроковi зобов'язання i забезпечення становлять 

330842тис. грн., в тому числi: 

- вiдстроченi податковi зобов'язання - 6328 тис.грн., 

- iншi довгостроковi зобов'язання - 7286 тис. грн., 

- довгостроковi забезпечення - 2028 тис.грн., 

- довгостроковi забезпечення витрат персоналу - 2028 тис.грн., 

- страховi резерви - 315200 тис.грн., у тому числi: резерв 

збиткiв або резерв належних виплат - 201065 тис.грн., резерв 

незароблених премiй - 114135 тис.грн. 

Поточнi зобов'язання i забезпечення -  29555 тис. грн., у тому 

числi: 

поточна кредиторська заборгованiсть за: 

- розрахунками з бюджетом - 2152 тис. грн., у тому числi з 

податку на прибуток - 2123 тис.грн., 

- розрахунками зi страхування - 39 тис. грн.; 

- розрахунками з оплати працi - 408 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 

- 4348 тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiльнiстю - 

19686 тис.грн. 

Iншi поточнi зобов'язання - 2922 тис. грн. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

20.02.2017 21.02.2017 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  

17.05.2017 18.05.2017 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 

1 2017 2 1 

2 2016 1 0 



3 2015 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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 відсотків  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 

(запишіть) 

Бюлетенями для голосування. 

 

Які були 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 

(запишіть) 

 Надання згоди на продаж об'єктiв нерухомостi, що належать 

Товариству. 

 

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 на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
 

Інше (зазначити)  

 

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

причина їх непроведення:  

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
1 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 

10 відсотками акцій 
2 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Наглядова Рада самооцiнку не проводила. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

Наглядова Рада самооцiнку не проводила. 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  8 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 



Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

Інше (запишіть) 
Комiтети у складi наглядової ради не створювались. 

Комiтети у складi наглядової ради не створювались. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів: Комiтети у складi наглядової 

ради не створювались. 

 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином 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) 

 

 

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 (запишіть) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином 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 

(запишіть) 

 

 

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 ні 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 ні 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 

ні ні так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні 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) Iншi документи вiдсутнi. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

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 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 
ні ні ні ні ні 



акціонерного 

товариства 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 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 зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  

Інше 

(запишіть) 

Iншi причини вiдсутнi. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iншi органи не проводили перевiрок. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 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 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  так 

 

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 20.11.2012; яким органом управління 

прийнятий: Загальними зборами акцiонерiв. 

 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: iнформацiя про прийняття товариством кодексу корпоративного управлiння не 



оприлюднювалась. 

 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 

вiдхилень не вiдбувалося 

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

Мета дiяльностi Компанiї полягає у максимiзацiї добробуту акцiонерiв за рахунок зростання 

прибутку Компанiї, її привабливостi для зовнiшнiх iнвесторiв, а також отримання акцiонерами 

дивiдендiв. 

Цiллю дiяльностi Компанiї є поширення страхової культури в Українi шляхом надання якiсних 

страхових послуг, супроводжуючи їх ефективною сервiсною пiдтримкою. Захист є цiллю 

страхування. Основною цiллю Компанiї є задоволення суспiльної потреби у надiйному 

страховому захистi вiд випадкових загроз, який вiдповiдатиме загальноприйнятим нормам 

фiнансової надiйностi. Не менш важливою цiллю страхування у Компанiї з макроекономiчної 

позицiї є акумуляцiя грошових коштiв, сплачених страхувальниками, а також й iнвестування їх в 

економiку України. Iнвестицiйна ефективнiсть страхової дiяльностi, забезпечуючи 

довгостроковi iнвестицiї, сприяє зростанню стабiльностi, прибутковостi та впевненостi народу 

України i, зокрема, зростанню задоволення та добробуту працiвникiв Компанiї. 

 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

Безбах Наталiя Володимирiвна; Костюченко Леонiд Михайлович; 16307261, Асоцiацiя 

мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 

р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 13; Вiатранс СА (Швейцарiя) (СН-660.0.454.987-7), 1205, 

Швейцарiя, Женева, де Сен-Лєже, буд. 8. Встановленим законодавством вимогам вiдповiдають. 

Змiни їх складу за рiк не вiдбулося. 

 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради 

та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчих органiв Компанiї внутрiшнiх правил, 

що призвело до заподiяння шкоди Компанiї або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi. 

 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів 

Протягом 2017 року до Компанiї застосовувався 1 захiд впливу. Станом на 31.12.2017 року 

порушення, що стали причиною застосування заходу впливу, усунутi Компанiєю. Санкцiї з боку 

Нацкомфiнпослуг особисто до членiв Наглядової Ради та виконавчих органiв Компанiї не 

застосовувались. 

 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

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 2017 року 

продовжується 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.  

 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

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

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 



обліку 

Система внутрiшнього аудиту Компанiї ?рунтується на Мiжнародних професiйних стандартах 

внутрiшнього аудиту i базується на незалежностi, об`єктивностi та професiйностi внутрiшнiх 

аудиторiв. 

Служба внутрiшнього аудиту наглядає за поточною дiяльнiстю Компанiї, контролює 

дотримання законiв, нормативно-правових актiв України та ступiнь виконання внутрiшнiх 

наказiв й розпоряджень. 

Внаслiдок перевiрок результатiв поточної фiнансової дiяльностi, зауважень та негативних 

висновкiв не було. 

На пiдставi висновкiв та пропозицiй внутрiшнього аудиту Компанiя запровадила мотивацiйну 

систему КРI. 

Компанiя не входить до складу жодної промислово-фiнансової групи чи iншого подiбного 

об`єднання. Операцiї з пов`язаними особами не здiйснювались. 

Чинником ефективного функцiонування є, зокрема, рейтинги Компанiї, що оновлюються двома 

найвпливовiшими в Українi рейтинговими агентствами: "Стандарт-Рейтинг" та "Кредит-

Рейтинг". Обидва агентства ухвалили рiшення пiдтвердити рейтинг фiнансової стiйкостi 

Компанiї на рiвнi uaAА за нацiональною шкалою, полiпшивши прогноз зi стабiльного до 

позитивного. При оновленнi рейтингу агентства ?рунтувались на висновках з аналiзу дiяльностi 

Компанiї за дев'ять мiсяцiв 2017 року. 

Аналiзуючи iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Компанiї, професiйну дiяльнiсть її 

працiвникiв, за результатами внутрiшнього аудиту було здiйснено оцiнку iснуючого стану 

процесiв управлiння. На пiдставi висновкiв було здiйснено у 2017 роцi наступнi заходи:  

  формування та просування етичних норм та цiнностей у робочому середовищi Компанiї;  

  забезпечення ефективного управлiння та вiдповiдальностi працiвникiв за результати 

дiяльностi Компанiї;  

  забезпечення iнформацiєю з питань ризикiв та контролю вiдповiдних пiдроздiлiв 

Компанiї; 

  координацiя дiяльностi та обмiн iнформацiєю мiж Наглядовою Радою, зовнiшнiми та 

внутрiшнiми аудиторами та керiвництвом Компанiї.  

З цiєї точки зору внутрiшнiй аудит корпоративного управлiння Компанiї здiйснює комплексну 

оцiнку iснуючої практики корпоративного управлiння, спрямовану на: 

  виявлення сильних i слабких сторiн iснуючої практики корпоративного управлiння, 

зважаючи на стратегiчнi плани Компанiї; 

  оцiнку цих чинникiв у вiдповiдностi зi специфiчними особливостями Компанiї. Пiд 

специфiчними особливостями розумiються: стадiя життєвого циклу розвитку Компанiї, її 

стратегiя, необхiдний рiвень контролю з боку основних акцiонерiв i мiсце Компанiї в їхнiх 

iнвестицiйних iнтересах, потреба та форми зовнiшнього фiнансування iнвестицiй тощо; 

  виявлення завдань, що необхiдно виконати в областi корпоративного управлiння для 

здiйснення планiв;  

  комплексну пiдготовку конкретних рекомендацiй iз вдосконалення системи 

корпоративного управлiння Компанiєю та її основних складових.  

Випадкiв виникнення   конфлiкту   iнтересiв  та/або  сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора протягом звiтного року не було. 

 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Факти вiдчуження вiдсутнi. 

 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Вiдсутнi. 



 

9. Вкажіть інформацію про 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), або про їх відсутність 

Факти вiдсутнi. 

 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту) 

Рекомендацiй (вимог) не було. 

 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-Юрист" 

(код ЄДРПОУ 35531560, 01030, м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В'ячеслава Липинського), 10). 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 10 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Аудитор-Консультант-

Юрист"  надано аудиторськi послуги страховику   за 2016 рiк, 2017 звiтний рiк.  

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 Не надавались 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 

 Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв вiдсутнi. 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 Вiдбулася у 2014 та 2016 роках на вимогу акцiонерiв. 

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 

та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 

аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг 

 Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi - вiдсутнi. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

 наявність механізму розгляду скарг 

 Механiзм розгляду скарг споживачiв страхових послуг у Компанiї ?рунтується на 

"Концепцiї захисту прав споживачiв небанкiвських фiнансових послуг в Українi", схваленої 

розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 вересня 2009 р. N 1026-р. У практицi 

Компанiї iснує два способи врегулювання спорiв мiж Компанiєю та  споживачами: за 

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

внаслiдок розгляду скарг. При цьому останнiй механiзм вважається найбiльш ефективним та 

прийнятним у Компанiї, адже врегулювання спорiв через суд є витратним i тривалим у часi й 

негативно впливає на суспiльну думку потенцiйних споживачiв страхових послуг.Для 

ефективного реагування, розподiлу за центрами вiдповiдальностi й аналiзу у Компанiї скарги 

подiляють на:"Скарги вiд потерпiлих та страхувальникiв";"Скарги вiд страховикiв". У зв`язку з 

тим, що в Українi механiзми вирiшення спорiв мiж компанiями та їх клiєнтами практично 



нерозвиненi, а захист прав споживачiв фiнансових послуг в Українi - проблема не нова, 

бiльшiсть скарг як вiд страхувальникiв та потерпiлих, так i вiд страховикiв не мають 

альтернативного розв`язання, позаяк скарги одразу надходять у виглядi позовiв до суду. Тому 

Компанiя намагається iнформувати споживачiв послуг про можливiсть запобiгання конфлiктiв 

та альтернативного вирiшення спорiв.Отже, ефективнiсть функцiонування Компанiї 

забезпечується завдяки вiдповiдностi її дiяльностi чинному законодавству України, чiткому 

розподiлу вiдповiдальностi мiж органами управлiння, дiєвiй системi контролю, стратегiчному 

плануванню, орiєнтацiї на потреби страхувальникiв та тенденцiї розвитку страхового ринку, а 

також постiйному монiторингу найкращої страхової практики.Компанiя вдосконалюватиме 

корпоративне управлiння згiдно з розвитком i встановленням нових стандартiв української та 

свiтової практики корпоративного управлiння, змiнами потреб та iнтересiв акцiонерiв й 

зацiкавлених осiб Компанiї. 

 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги 

 Вiдповiдальною особою щодо розгляду скарг у Компанiї є начальник вiддiлу юридичного 

супроводу юридичного управлiння Чепелянський Володимир Євгенiйович. 

 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

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

скарг) 

 Протягом 2017 року зафiксовано вiсiм скарг вiд фiзичних осiб, а також двi скарги вiд 

юридичних осiб. Проте жодного припису щодо порушення Компанiєю законодавства у сферi 

страхування видано не було. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 25 позовiв. Результати як на користь позивачiв, так i на користь страховика. 

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

ТОВ "Аудиторська фiрма 

"Аудитор-Консультант-

Юрист" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

35531560 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

01030, м. Київ, вул. Чапаєва, 

буд. 10 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 4082, дата видачі: 

13.12.2007 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 197, серія 

П,  номер 000197, дата видачі 

24.02.2014, строк дії 01.11.2022 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0387, дата видачі: 

26.09.2013 

7 Звітний період, за який проведено 

аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

02 - із застереженням 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

- 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 10/02/2018, дата: 

10.02.2018 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 10.02.2018,  дата 

закінчення: 22.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 22.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

50 000,00 

 

 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

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: 205 

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 31.12.2017 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 49 268 50 353 

    первісна вартість 1011 55 828 58 544 

    знос 1012 ( 6 560 ) ( 8 191 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 21 652 10 409 

    первісна вартість 1016 21 652 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 0 3 400 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 1 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 22 158 26 748 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 93 079 90 910 



    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 034 1 038 

Виробничі запаси 1101 1 034 1 038 

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 24 508 31 226 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 947 2 550 

    з бюджетом 1135 29 12 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 2 463 1 575 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 044 2 760 

Поточні фінансові інвестиції 1160 43 444 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 147 306 205 931 

Готівка 1166 347 183 

Рахунки в банках 1167 146 959 205 748 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 28 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 91 290 104 216 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 73 369 75 897 

    резервах незароблених премій 1183 17 921 28 319 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 312 065 349 336 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 4 416 27 915 

Баланс 1300 409 560 468 161 

 

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 31 509 30 603 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 873 2 977 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 778 7 539 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 225 6 645 

Усього за розділом I 1495 122 385 107 764 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6 461 6 328 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 7 286 

Довгострокові забезпечення 1520 1 610 2 028 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1 610 2 028 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 254 929 315 200 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 174 981 201 065 

    резерв незароблених премій 1533 79 948 114 135 

    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 263 000 330 842 

    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 1 399 2 152 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 394 2 123 

    розрахунками зі страхування 1625 27 39 

    розрахунками з оплати праці 1630 341 408 

    одержаними авансами 1635 2 219 4 348 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 19 482 19 686 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 707 2 922 

Усього за розділом IІІ 1695 24 175 29 555 

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 409 560 468 161 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 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 288 541 245 680 

Премії підписані, валова сума 2011 430 228 362 492 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 117 898 ) ( 111 542 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 34 186 8 722 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 10 397 3 452 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 30 735 ) ( 80 280 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 91 114 ) ( 77 755 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 166 692 87 645 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -418 -1 525 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -23 556 -19 504 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -26 084 -63 151 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 2 528 43 646 

Інші операційні доходи 2120 12 790 7 104 

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 ( 33 063 ) ( 24 313 ) 

Витрати на збут 2150 ( 89 724 ) ( 15 531 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 10 308 ) ( 8 088 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 333 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

    прибуток 
2190 22 413 25 788 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 22 535 21 540 



Інші доходи 2240 3 078 9 759 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 2 029 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 29 169 ) ( 23 776 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 18 857 31 282 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16 777 -16 259 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 2 080 15 023 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -1 039 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1 039 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -133 ) ( 6 461 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -906 -6 461 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 174 8 562 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 032 3 622 

Витрати на оплату праці 2505 15 582 7 862 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 098 1 183 

Амортизація 2515 2 298 2 669 

Інші операційні витрати 2520 230 934 190 631 

Разом 2550 254 944 205 967 

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 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 30 200 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 6 12 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 38 1 

Надходження від операційної оренди 3040 813 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 350 455 257 967 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 21 847 23 452 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 42 632 ) ( 68 599 ) 

Праці 3105 ( 12 982 ) ( 6 053 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 414 ) ( 1 845 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20 019 ) ( 22 152 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 16 177 ) ( 21 949 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 ) ( 178 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3 840 ) ( 25 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 8 604 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 282 ) ( 149 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 62 121 ) ( 77 918 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 177 068 ) ( 68 533 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 8 183 ) ( 18 311 ) 

Інші витрачання 3190 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46 458 39 468 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 2 997 0 



    необоротних активів 3205 57 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 25 033 8 594 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 1 017 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 108 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 1 036 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 22 926 8 594 

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 ) ( 22 000 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 11 447 ) ( 3 803 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 2 151 ) 

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 -11 447 -27 954 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 57 937 20 108 

Залишок коштів на початок року 3405 147 306 127 198 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 688 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 205 931 147 306 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 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 31 509 0 3 098 27 778 0 0 122 385 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -3 795 0 0 -3 795 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 60 000 31 509 0 3 098 23 983 0 0 118 590 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 080 0 0 2 080 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -906 0 0 0 0 0 -906 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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 -906 0 0 0 0 0 -906 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -12 000 0 0 -12 000 

Спрямування прибутку до 4205 0 0 0 0 0 0 0 0 



зареєстрованого капіталу   

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 104 -104 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 6 420 -6 420 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 -906 0 6 524 -16 444 0 0 -10 826 

Залишок на кінець року  4300 60 000 30 603 0 9 622 7 539 0 0 107 764 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

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: 205 

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 

 

Консолідований баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 p. 
Форма №1-к 

Код за ДКУД 1801007 

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 49 268 50 353 

    первісна вартість 1011 55 828 58 544 

    знос 1012 ( 6 560 ) ( 8 191 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 21 652 10 409 

    первісна вартість 1016 21 652 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 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 4 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Гудвіл при консолідації 1055 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 1 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 22 158 26 748 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 93 079 87 514 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 1 034 1 038 

Виробничі запаси 1101 1 034 1 038 

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 24 508 31 226 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 947 2 550 

    з бюджетом 1135 29 360 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 2 463 1 575 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 044 2 760 

Поточні фінансові інвестиції 1160 43 444 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 147 306 205 931 

Готівка 1166 347 183 

Рахунки в банках 1167 146 959 205 748 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 28 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 91 290 104 216 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 73 369 75 897 

    резервах незароблених премій 1183 17 921 28 319 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 312 065 349 684 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 4 416 27 915 

Баланс 1300 409 560 465 113 

 

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 31 509 30 603 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 2 873 3 652 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 778 3 816 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 225 6 645 



Неконтрольована частка 1490 0 0 

Усього за розділом I 1495 122 385 104 716 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 6 461 6 328 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 7 286 

Довгострокові забезпечення 1520 1 610 2 028 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 1 610 2 028 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 254 929 315 200 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 174 981 201 065 

    резерв незароблених премій 1533 79 948 114 135 

    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 263 000 330 842 

    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 1 399 2 152 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 1 394 2 123 

    розрахунками зі страхування 1625 27 39 

    розрахунками з оплати праці 1630 341 408 

    одержаними авансами 1635 2 219 4 348 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 19 482 19 686 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 707 2 922 

Усього за розділом IІІ 1695 24 175 29 555 

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 409 560 465 113 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

Консолідований звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 рік 

Форма №2-к 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801008 

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 288 541 245 680 

Премії підписані, валова сума 2011 430 228 362 492 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 117 898 ) ( 111 542 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 34 186 8 722 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 10 397 3 452 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 30 735 ) ( 80 280 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 91 114 ) ( 77 755 ) 

Валовий: 

    прибуток 
2090 166 692 87 645 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -418 -1 525 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -23 556 -19 504 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -26 084 -63 151 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 2 528 43 646 

Інші операційні доходи 2120 12 790 7 104 

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 ( 33 063 ) ( 24 313 ) 

Витрати на збут 2150 ( 89 724 ) ( 15 531 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 10 308 ) ( 8 088 ) 

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 22 413 25 788 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 22 535 21 540 



Інші доходи 2240 3 078 9 759 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 2 029 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 29 169 ) ( 23 776 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 

    прибуток 
2290 18 857 31 282 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -16 777 -16 259 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

    прибуток 
2350 2 080 15 023 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 -1 039 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1 039 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( -133 ) ( 6 461 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -906 -6 461 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 174 8 562 

Чистий прибуток (збиток), що належить: 

    власникам материнської компанії 
2470 0 0 

    неконтрольованій частці 2475 0 0 

Сукупний дохід, що належить: 

    власникам материнської компанії 
2480 0 0 

    неконтрольованій частці 2485 0 0 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 4 032 3 622 

Витрати на оплату праці 2505 15 582 7 862 

Відрахування на соціальні заходи 2510 2 098 1 183 

Амортизація 2515 2 298 2 669 

Інші операційні витрати 2520 230 934 190 631 

Разом 2550 254 944 205 967 

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 01.01.2017 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

 

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 рік 

Форма №3-к 

Код за ДКУД 1801009 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 
   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 30 200 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 6 12 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 38 1 

Надходження від операційної оренди 3040 813 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 350 455 257 967 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 21 847 23 452 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 42 632 ) ( 68 599 ) 

Праці 3105 ( 12 982 ) ( 6 053 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 414 ) ( 1 845 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 20 019 ) ( 22 152 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 16 177 ) ( 21 949 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 2 ) ( 178 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 3 840 ) ( 25 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 8 604 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 282 ) ( 149 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 62 121 ) ( 77 918 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 177 068 ) ( 68 533 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 8 183 ) ( 18 311 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 46 458 39 468 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
   

    фінансових інвестицій 3200 2 997 0 



    необоротних активів 3205 57 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 25 033 8 594 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 1 017 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 3 108 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 1 036 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 22 926 8 594 

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 ) ( 22 000 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 11 447 ) ( 3 803 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 2 151 ) 

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 -11 447 -27 954 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 57 937 20 108 

Залишок коштів на початок року 3405 147 306 127 198 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 688 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 205 931 147 306 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



КОДИ 

Дата 01.01.2018 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
за ЄДРПОУ 31681672 

 

Консолідований звіт про власний капітал 
За 2017 рік  

Форма №4-к 

Код за ДКУД 1801011 

  Належить власникам материнської компанії   

Стаття  Код рядка 

Зареєст

рований 

капітал 

Капітал 

у 

дооцінк

ах 

Додатко

вий 

капітал 

Резервн

ий 

капітал 

Нерозп

оділени

й 

прибуто

к 

(непокр

итий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуче

ний 

капітал 

Всього 

Неконтр

ольована 

частка 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Залишок на початок року 4000 60 000 31 509 0 3 098 27 778 0 0 122 385 0 122 385 

Коригування: 

Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 -3 795 0 0 -3 795 0 -3 795 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 60 000 31 509 0 3 098 23 983 0 0 118 590 0 118 590 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 2 080 0 0 2 080 0 2 080 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 -906 0 675 -3 723 0 0 -3 954 0 -3 954 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 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 0 0 



Інший сукупний дохід  4116 0 -906 0 675 -3 723 0 0 -3 954 0 -3 954 

Розподіл прибутку:  

Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 -12 000 0 0 -12 000 0 -12 000 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 104 -104 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 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 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  

Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  

Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 6 420 -6 420 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 -906 0 7 199 -20 167 0 0 -13 874 0 -13 874 

Залишок на кінець року  4300 60 000 30 603 0 10 297 3 816 0 0 104 716 0 104 716 

 

Керівник    Безбах Наталiя Володимирiвна 

 

Головний бухгалтер   Пухтiй Iрина Валентинiвна 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

 
1. Загальна інформація про компанію. 

Основна діяльність. 

Повна та скорочена назва підприємства: 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ПрАТ «СК «Перша»); 

Код 31681672  

Дата першої реєстрації – 24 вересня 2001 року 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30; 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство http://persha.ua/; 

Адреса електронної пошти e-mail: office@persha.ua; 

 

Основним та виключним видом діяльності підприємства є страхова діяльність, направлена на 

захист особистих, майнових інтересів громадян та юридичних осіб як на території України, так і 

за її межами, іноземних фізичних та юридичних осіб, перестрахування ризиків, здійснення 

фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням коштів страхових резервів та їх 

управлінням.  

 

ПрАТ «СК «Перша» має ліцензії на здійснення страхової діяльності за видами страхування 

іншими, ніж страхування життя, на наступні види страхування (обов’язкові та добровільні), що 

користуються найбільшим попитом на ринку України а саме: 

 

 Реквізити ліцензії 

1 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) серії 

АЕ № 198808, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

2 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серії АЕ № 198812, строк дії ліцензії: з 

13.11.2007 безстроковий 

3 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків серії АЕ № 198814, 

строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

4 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту) серії АЕ № 198813, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 

безстроковий 

5 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

серії АЕ № 198822, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

6 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат серії АЕ № 198821, строк 

дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

7 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами 

(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 

власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника)) серії АЕ № 198816, строк дії ліцензії: з 

mailto:office@persha.ua


13.11.2007 безстроковий 

8 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби серії АЕ № 

198811, строк дії ліцензії: з 24.01.2006 безстроковий 

9 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ серії АЕ № 198809, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

10 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків серії АЕ № 198815, 

строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

11 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) серії АЕ № 198810, 

строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

12 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті серії АЕ № 198820, строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

13 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів серії АЕ № 198817, строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

14 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів серії АЕ № 198786, строк дії ліцензії: з 

21.04.2011 безстроковий 

15 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-

епідеміологічного характеру серії АЕ № 198823, строк дії ліцензії: з 30.12.2008 

безстроковий 

16 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, 

які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 

(команд) серії АЕ № 198819, строк дії ліцензії: з 30.12.2008 безстроковий 

17 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних 

працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини 

при виконанні ними службових обов’язків серії АЕ № 198818, строк дії ліцензії: з 

21.05.2009 безстроковий 

18 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування предмета 

іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, 

розпорядження № 706 від 05.04.2016 



19 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності приватного нотаріуса, розпорядження № 707 від 05.04.2016 

20 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного медичного страхування 

(безперервного страхування здоров'я), розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

21 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування 

залізничного транспорту, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

22 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування 

сільськогосподарської продукції, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

23 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

24 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 

внаслідок ядерного інциденту, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

25 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування власників 

водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), розпорядження № 4625 

від 21.12.2017 

26 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

розпорядження № 4625 від 21.12.2017 

27 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування судових 

витрат, розпорядження № 4466 від 12.12.2017 

 

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: 

 

  Загальні збори акціонерів, 

  Наглядова Рада, 

  Рада директорів, 

  Ревiзор. 

 

Кiлькiсний склад сформованих органів управління Товариства вiдповiдає вимогам Статуту 

Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та 

Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Система корпоративного управління у Компанії вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, 



виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти 

i точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 

Акціонери (Засновники) та перелік власників істотної участі представлено в таблиці.  

 

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-Léger, 8, c/o MN 

Trust SA, 1205 Geneva, 

Switzerland 

22 

Приватне акціонерне 

товариство 

«Автотранспортне 

підприємство № 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 

 

 

Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем реєстрації, інші 

податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним 

законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії. 

 

Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної фіскальної 

служби як платник окремих видів податків (податок з доходів фізичних осіб) за 

місцезнаходженням безбалансових підрозділів.  

 

Структурні підрозділи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань.   

 



 

 

 

 

Перелік безбалансових підрозділів ПрАТ «СК «Перша» на 31 грудня 2017р. 

№ 

з/п 

Найменування 

підрозділу 

Дата та 

номер 

рішення про 

створення 

підрозділу 

Код за 

ЄДРПОУ 

Види 

фінансових 

послуг, які 

може 

надавати 

підрозділ 

Місцезнаходження 

підрозділу та № 

телефону 

ПІБ 

керівника 

1 Львівська дирекція 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша»  

12.10.2012р., 

№ 24 

40864237 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

79021, Львівська 

обл., м. Львів, 

Франківський р-н, 

вул. 

Кульпарківська, 

99Б, (032) 2425004 

Громоляк 

Олександра 

Яківна – 

директор 

2 Закарпатське  

відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864284 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

89600, 

Закарпатська 

область, м. 

Мукачеве,  

вул. 

Достоєвського, 6, 

(03131) 31518 

Мельничук 

Вікторія 

Андріївна – 

директор 

3 Чернігівське 

управління 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864394 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

14033, 

Чернігівська обл., 

м. Чернігів, 

Деснянський р-н, 

вул. Героїв 

Чорнобиля, 3, 

(0462) 605495 

Отрош Олеся 

Миколаївна – 

директор 

4 Запорізьке відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864290 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

69035, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, 

Вознесенівський р-

н, вул. 

Панфіловців, 11, 

(061) 7081416 

Коренець 

Тетяна 

Павлівна – 

директор 

5 Тернопільська 

дирекція приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864347 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

46001, 

Тернопільська 

обл., м. Тернопіль, 

Майдан Волі, 4, 

(0352) 524484 

Зюбрецька 

Лілія 

Романівна - 

директор 

6 Харківське відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864352 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

61000, Харківська 

обл., м. Харків, 

Червонозаводський 

р-н, пр. Гагаріна, 

17, (057) 7520322 

Мелекесцев 

Георгій 

Анатолійович 

– директор 



7 Волинське управління 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864258 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

43005, Волинська 

обл., м. Луцьк, 

пр. Грушевського, 

3, (0332) 234524 

Нечипорук 

Олена 

Іванівна – 

директор 

8 Дніпровське 

відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864263 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

49052, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

Чечелівський р-н, 

вул. Орловська, 21, 

(056) 7606165 

Талова Тетяна 

Миколаївна – 

директор 

9 Хмельницька 

дирекція приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864368 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

29013, 

Хмельницька обл., 

м. Хмельницький, 

вул. 

Проскурівська, 28, 

(0382) 700615 

Важеховський 

Павло 

Леонтійович – 

директор 

10 Луганська філія ПрАТ 

«СК «Перша» 

28.11.2007р 

№4/2007 

 

36175334 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

91016, м. Луганськ, 

Ленінський район, 

вул. Радянська, 73 

Василенко 

Михайло 

Леонідович – 

директор 

11 Одеське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864310 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

65011, м. Одеса, 

Приморський р-н,  

вул. Велика 

Арнаутська, 54 

Демидов 

Андрій 

Андрійович – 

директор 

12 Чернівецьке 

управління ПрАТ 

«СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864389 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

58005, м. Чернівці, 

Першотравневий 

р-н, 

вул. Головна, 89 

Рибак Наталія 

Сергіївна – 

директор 

13 Івано-Франківське 

управління ПрАТ 

«СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864305 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

76018, м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Грюнвальдська, 14 

Процюк 

Тетяна 

Михайлівна – 

директор 

14 Рівненське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864331 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

33013, м. Рівне, 

пр. Миру, 15 

Білічук 

Іоланта 

Георгіївна – 

директор 

15 Вінницька дирекція 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864242 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

21036, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе, 12 

Пастернак 

Наталія 

Мирославівна 

– директор 



16 Черкаська дирекція 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864373 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

18005, м. Черкаси, 

Придніпровський 

р-н, 

вул. Пастерівська, 

24 

Пономар 

Людмила 

Леонідівна – 

директор 

17 Житомирське 

відділення ПрАТ «СК 

«Перша» 

11.02.2013р., 

№ 44 

 

40864279 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

10000, м. 

Житомир, вул. 

Баранова, 58 

Лісовик Ольга 

Леонідівна – 

директор 

18 Полтавське 

відділення ПрАТ «СК 

«Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

 

40864326 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

36022, м. Полтава, 

вул. Небесної 

Сотні, 91 

Щербакова 

Ірина 

Олексіївна – 

директор 

19 Закарпатська дирекція 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.12.2016р., 

№ 117 

41044044 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

90400, 

Закарпатська 

область, м. Хуст, 

вул. Корятовича, 

13, офіс 2, (073) 

3101168 

Магей Василь 

Миколайович 

– директор 

20 Сумське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 
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 Опис економічного середовища, в якому функціонує товариство (п.138 МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» ). 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. У 2017 році на фоні продовження конфлікту на 

сході країни та складної політичної ситуації економіка стабілізувалась, індекс інфляції відносно 

показників 2016-2015 років зменшився. Проте, відновлення економіки в цілому відбувається 

досить повільно і не у всіх секторах. Зберігаються дефіцит бюджету, значний державний борг та 

знецінення національної валюти. 

 Уряд спрямовує свою політику на реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення 

існуючого дисбалансу в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також 

поліпшення інвестиційного клімату. Однак економічне зростання залишається повільним через 

несприятливе зовнішнє середовище, невизначеність, пов’язану із конфліктом на сході та щодо 

швидкості запровадження реформ в умовах складної політичної ситуації. 

Прискорення темпів росту економіки України у найближчому майбутньому залежить від 

успішності реформ та продовження фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів 

та міжнародних фінансових установ.  

Керiвництво вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку 

Товариства, але не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на його діяльність у 

зв’язку з соціально-полiтичними та економічними подiями в країнi, а також те, який вплив вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. 

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 

непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на діяльність Товариства. 

Невизначеність політичних, правових, податкових та нормативно-законодавчих умов 



функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може значною мірою 

вплинути на можливість Товариства успішно здійснювати свою діяльність. 

Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана фінансова звітність не 

включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про такі 

коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими та зможуть бути оцінені. 

2. Основи підготовки, затвердження і  подання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови Кабінету 

Міністрів № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами від 30 листопада 2011р. на базі 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).  

Компанія переходила на складання звітності за МСФЗ з 01.01.2012р. у відповідності до 

роз’яснень, що надані спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 № 12-

208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та 

Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 04/4-07/702. 

Метою фінансової звітності Компанії є надання фінансової інформації, яка є корисною для 

нинішніх та потенційних акціонерів та інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті 

рішень про надання ресурсів Компанії. Протягом 2017 року Компанією застосовувались 

стандарти та тлумачення, які офіційно опубліковані на сайті Міністерства фінансів України, 

МСФЗ і МСБО та правки до них, ефективна дата яких настає у 2018 році або пізніше: 

 

Функціональна валюта і валюта представлення даних фінансової звітності. 

Функціональною валютою Компанії є Українська гривня, яка є національною валютою України, 

найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться 

підприємством, і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність. Результати 

Номер 

стандарту 

Назва стандарту. МСФЗ і МСБО та правки до них, ефективна дата яких 

настає у 2018 році або пізніше:: 15, 9, 16. МСФЗ, в які внесені зміни:  

МСФЗ 15 

«Виручка від контрактів з клієнтами» - Введено п’ятиступеневу модель 

визнання виручки. Величина виручки визначається у сумі очікуваної оплати за 

переданий товар або надану послугу (а не за справедливою вартістю 

відшкодування). (01.01.2018 р.,  дострокове застосування дозволено). 

МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» - Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових 

активів та зобов'язань, поліпшена модель обліку операцій хеджування, нова 

модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків. 

(01.01.2018 р., дострокове застосування дозволено). 

МСФЗ 16 

«Оренда» - Колишній стандарт, МСБО (IAS) 17 «Оренда», не дозволяв 

інвесторам та іншим користувачам звітності отримати чітке уявлення про стан 

лізингових активів і зобов'язань у цікавій для їх організації. 

Новий стандарт забезпечить лізингові активи і зобов'язання компаній 

необхідною прозорістю та виведе позабалансове лізингове фінансування з тіні. 

(01.01.2019 р., дострокове застосування дозволено, але тільки лише для 

компаній, також використовують МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 

клієнтами»). 

МСБО 7 

«Ініціатива з розкриття» - Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 

01.01.2018р. 

МСБО 12 

«Визначення відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках» 

Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018р.  

МСФЗ 2 

«Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» - Дата застосування – 

фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018р. 

МСФЗ 10 

«Консолідована фінансова звітність» та МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в 

асоційовані та спільні підприємства» - Дата застосування – дата застосування 

ще не визначена. 



зовнішньоекономічної діяльності Компанії перераховуються із валюти в гривню. Українська 

гривня є також валютою представлення фінансової звітності за Міжнародними стандартами 

фінансової звітності. 

Всі дані фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень (кордон суттєвості в 

розмірі 1,0 тис. грн.), якщо інше не зазначено в окремих звітах та примітках. 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у гривневому 

еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на дату їх 

визнання. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, на 

останню дату місяця та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено 

наприкінці попереднього робочого дня та що діє впродовж всього наступного робочого дня. 

Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були 

наступними: 1 долар США на 31.12.2017=28,067223, на 31.12.2016=27,190858; 1євро на 

31.12.2017=33,495424, на 31.12.2016=28,422604. 

Фінансова звітність Компанії складається станом на 31 грудня 2017 року.  

Звітний період. Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. 

Дана фінансова звітність складається із наступних фінансових форм:  

Форма № 1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

Форма № 2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 

Форма № 3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» 

Форма № 4 – «Звіт про власний капітал »  

Фінансова звітність є складеною відповідно до МСФЗ тільки тоді, якщо відповідає всім вимогам 

діючих МСФЗ, які є обов'язковими для виконання на дату складання фінансової звітності.  

Фінансова звітність Компанії складається на основі припущення, що Компанія є безперервно 

діючою  і  залишатиметься діючою в досяжному майбутньому.  

Керівництвом компанії прийнято Рішення від 22.02.2018р. про оприлюднення фінансової 

звітності. 

3. Принципи облікової політики (суттєві положення) 

 

Концептуально основою цієї фінансової звітності є Міжнародні стандарти фінансової звітності в 

редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності.  

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (надалі - МСФЗ),  які є обов'язковими для виконання на дату складання фінансової 

звітності. 

Основи оцінки складання фінансової звітності.  

 

Фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності Компанії, який передбачає 

реалізацію активів та погашення зобов’язань при звичайному веденні господарської діяльності.  

Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу здійснення попередніх 

оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, 

фактичні результати, відображені в майбутніх періодах, можуть базуватися на сумах, що 

відрізняються від таких попередніх оцінок. 

Оцінюючи,  чи  відповідає  стаття  визначенню  активу,  зобов’язання  або власного  капіталу,  

Компанія  звертає  увагу  на  сутність  та  економічну реальність, а не лише на їхню юридичну 

форму. 

До спеціального розпорядження керівника Компанії вважати всі активи, які перебувають у 

власності Компанії, контрольованими й достовірно оціненими на підставі первісної вартості, 

зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання. 

 Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких 

очікується одержання економічних вигід у випадку їхньої реалізації третім особам.  Об'єкти, які 

не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням керівника Компанії. 



Елементами,  які  безпосередньо пов’язані  з оцінкою діяльності в звіті про прибутки та збитки, є 

доходи та витрати.  

Для складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво здійснює оцінку активів, 

зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.  

Відповідність облікової політики протягом року є постійною і протягом року не 

змінювалась. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і 

які підлягають незначному ризику змін у вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 

готівкові грошові кошти, поточні і кореспондуючі рахунки, депозити в банках з початковим 

строком погашення 180 днів і менше. 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ. 

Непохідні фінансові інструменти.  

До непохідних фінансових інструментів відносяться інвестиції в пайові та боргові цінні папери, 

інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, кредити і позики, а також 

інша кредиторська заборгованість. 

Компанія спочатку визнає дебіторську заборгованість, а також депозити на дату їх видачі 

(виникнення). 

Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи, визначені в категорію 

інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укладання угоди, в результаті якої 

підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 

Компанія припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає передбачені 

договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом або коли вона передає 

свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим 

активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики і 

вигоди, пов’язані з правом власності на цей фінансовий актив. 

Будь-яка участь у переданих фінансових активах, сформованих Компанією або збережених за 

нею, визнається в якості окремого активу або зобов’язання. 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються і представляються у звіті про фінансовий стан за 

нетто-величиною тільки тоді, коли Компанія має юридичне право на їх взаємозалік і має намір 

або зробити розрахунки по ним на нетто-основі або реалізувати актив і погасити зобов’язання 

одночасно. 

Компанія має наступні непохідні фінансові активи: фінансові активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, депозити 

та дебіторську заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу та групи вибуття. 

Фінансові активи, наявні для продажу та групи вибуття.   

Дана категорія цінних паперів за МСФЗ включає цінні папери та корпоративні права, які 

Компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані 

в залежності від вимог ліквідності або зміни процентних ставок, обмінних курсів або цін на акції 

тощо. 

Компанія класифікує інвестиційні цінні папери у відповідну категорію в момент їх придбання. 

Спочатку інвестиційні цінні папери та корпоративні права, наявні для продажу та групи вибуття, 

обліковуються за вартістю придбання і згодом переоцінюються до справедливої вартості на 

основі котирувань на покупку чи інші фактори. 

Інвестиції, наявні для продажу та групи вибуття, за якими немає котирувань із зовнішніх 

незалежних джерел, оцінюються за справедливою вартістю, яка заснована на результаті 

недавнього продажу аналогічних пайових цінних паперів непов'язаним третім сторонам. 

Неринкові цінні папери, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 

собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, при їх наявності. 



Дебіторська заборгованість та депозити. Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, 

який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від 

іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів 

та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 

фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, 

Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення 

наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення 

заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника.  

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 

яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності 

активу. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 

оцінки.       

Знецінення фінансових активів. Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений 

до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності 

об’єктивних свідчень його можливого знецінення. 

Фінансовий актив є знеціненим, якщо і тільки якщо існують об’єктивні свідчення того, що після 

первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток, і що ця подія справила 

негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від даного активу, 

величину яких можна надійно розрахувати. 

До об’єктивних свідчень знецінення фінансових активів можуть відноситися неплатежі або інше 

невиконання боржниками своїх обов’язків, реструктуризація заборгованості перед Компанією 

на умовах, які в іншому випадку Компанією навіть не розглядалися б, ознаки можливого 

банкрутства боржника або емітента. Крім того, об’єктивним свідченням знецінення такої 

інвестиції є значне або тривале зниження її справедливої вартості нижче її фактичної вартості. 

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Компанія аналізує історичні дані щодо ступеня 

ймовірності дефолту, строків відшкодування та сум понесених збитків, скоригованих з 

урахуванням суджень керівництва щодо поточних економічних і кредитних умов, в результаті 

яких фактичні збитки, можливо, виявляться більше або менше тих, яких можна було б 

очікувати, виходячи з історичних тенденцій. 

По фінансових активах, рух яких заблоковано згідно рішень Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Компанія оцінює підстави блокування руху. За цінними паперами, 

по яким рух заблоковано з підстав відкриття кримінального провадження чи блокування на 

строк до усунення порушення, знецінення не визнається, якщо тільки не існує інших факторів, 

що свідчать про знецінення (відкрито справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації 

юридичної особи, скасування емісії цінних паперів). Компанія може прийняти рішення щодо 



перенесення даного активу до складу «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи 

вибуття» на строк до 1 року з дати рішення. По фінансових активах, рух яких припинено 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі ознак 

фіктивності, Компанія визнає знецінення, якщо протягом року з дати рішення обіг цінних 

паперів не відновлюється, емітенти не виключаються із переліку емітентів з ознаками 

фіктивності і не оскаржують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

в установленому законом порядку, якщо тільки не існує інших факторів, що свідчать про 

знецінення (відкрито справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації юридичної особи, 

скасування емісії цінних паперів). 

За наявності об'єктивних свідчень того, що первинна вартість може не бути відшкодована, 

фінансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, вважається знеціненим. Об'єктивне 

свідоцтво того, що первинна вартість може не бути відшкодована, на додаток до якісних 

критеріїв забезпечення, включає значне або тривале зниження справедливої вартості нижче 

величини первинної вартості. 

Якщо фінансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, знецінюється згідно з якісними 

або кількісними критеріями знецінення, встановленими Компанією, подальші зниження 

справедливої вартості на подальші звітні дати признається як знецінення. Таким чином, в 

кожному звітному періоді відносно фінансового актива, який був визначений таким, що 

піддався знеціненню згідно з критеріями знецінення Компанії, знецінення визнається у розмірі 

різниці між справедливою вартістю і первинною вартістю за вирахуванням раніше визнаного 

знецінення. 

Цей накопичений збиток від знецінення виключається зі складу іншого сукупного прибутку і 

включається до складу прибутку або збитку за період, являє собою різницю між вартістю 

придбання відповідного активу і його поточною справедливою вартістю за вирахуванням всіх 

збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутку або збитку за період. 

Якщо згодом справедлива вартість знеціненого фінансового актива, класифікованого в 

категорію наявних для продажу та групи вибуття, зростає і дане збільшення можна об’єктивно 

віднести до якої-небудь події, що сталася після визнання збитку від знецінення у прибутку або 

збитку за період, то списана на збиток сума відновлюється, при цьому відновлювана сума 

визнається у прибутку або збитку за період. Проте, якщо будь-яке подальше відновлення 

справедливої вартості фінансового актива, класифікованого в категорію наявних для продажу та 

групи вибуття, який частково знецінився, в подальшому визнається в іншому сукупному 

прибутку. 

4. Дохід від надання страхових послуг. Бухгалтерський облік доходів від операцій, пов’язаних з 

укладанням договорів страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та 

відповідності. 

Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період – це 

зароблені страхові премії. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми 

надходжень страхових платежів за звітний період на суму незароблених страхових премій на 

початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових 

премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у перестрахування у звітному 

періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень страхових премій, що 

відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 

Дата виникнення відповідальності відповідно до договору страхування (перестрахування). 

Договір страхування може бути розірваний на вимогу страхувальника або Компанії, якщо це 

передбачено договором страхування, а також за домовленості сторін. У разі дострокового 

припинення дії договору страхування Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові 

премії за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 

фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором, якщо інше не 

передбачено договором страхування. Сума витрат на ведення справи є доходом від страхової 



діяльності (від надання страхової послуги), так як витрати на ведення страхової справи є 

складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладенні договору 

страхування, і відповідно, частиною страхового платежу, який розраховується на підставі 

страхового тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням умов договору 

страхування Компанією, то Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові премії в 

повному обсязі на підставі розпорядження відповідальної особи. 

Оцінка за справедливою вартістю. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» визначає 

справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Оцінка справедливої вартості – це оцінка конкретного актива або зобов’язання. Тому, оцінюючи 

справедливу вартість, суб'єкт господарювання має брати до уваги ті характеристики актива або 

зобов’язання, які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну актива або зобов’язання на 

дату оцінки. На дату оцінки: а) програмне забезпечення придатне для негайного використання за 

його функціональним призначенням в тому стані, в якому воно перебуває на даний час; б) 

обмежень на продаж та використання актива немає. 

Оцінка справедливої вартості припускає, що актив або зобов’язання обмінюється між 

учасниками ринку у звичайній операції продажу актива або передачі зобов’язання на дату 

оцінки за поточних ринкових умов. 

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу актива або передачі зобов’язання 

відбувається або а) на основному ринку для цього актива або зобов’язання; або б) за відсутності 

основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього актива або зобов’язання. Щодо 

активу, наявного для продажу, відсутній основний ринок. 

Компанія оцінює справедливу вартість актива, наявного для продажу, користуючись 

припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи ціну такого активу, та 

припускаючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах.  

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки 

за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така 

ціна безпосередньо чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання. ПрАТ «СК «Перша» 

здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець звітного 

періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 

Дохідний 

(дисконтування 

грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 



очікуваних грошових потоків 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, 

в ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові 

курси організаторів 

торгів на дату оцінки, 

за відсутності 

визначеного 

біржового курсу на 

дату оцінки, 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних 

грошових потоків на дату оцінки. 

Дохідний 

Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вхідні грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний 

Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вихідні грошові 

потоки 

 

5. Примітки до фінансової звітності 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан 

Нематеріальні активи. Нематеріальний актив визначається як немонетарний актив, що не має 

фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Під ідентифікацією активів розуміється 

визнання активів як відокремлюваних один від одного об’єктів бухгалтерського обліку. 

Оскільки НА (програмне забезпечення та ліцензії), не можна продати, обміняти, здати в оренду 

та передавати будь-яким іншим способом, в Компанії прийнято рішення, що вищенаведений 

перелік як актив не визнається.  

Основні засоби. 

Власні активи. Об’єкти основних засобів відображаються за фактичними витратами за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 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. 



Компанія оцінює інші групи основних засобів, які відповідають критеріям визнання 

активу, за  собівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів складається з:  

а)  ціни його придбання.   

б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування 

та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 

персоналом. 

У разі якщо об’єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 

строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об’єкти основних 

засобів. Компанія визначає наступні групи основних засобів та строки їх корисного 

використання які представлені в таблиці таким чином: 

Найменування Критерій 

суттєвості  

Ліквідаційна 

вартість 

Строк 

корисного 

використа

ння не 

менше 

Метод 

нарахування 

амортизації 

Наступна 

оцінка 

Будівлі та інша 

нерухомість 

5 % 

історичної 

вартості 

Амортизована 50 Прямолінійни

й 

Справедли

ва 

Меблі та 

обладнання 

від 6,0 тис. 

грн. 

Амортизована 5 Прямолінійни

й 

Історична 

Транспортні 

засоби 

2 % 

історичної 

вартості 

Амортизована 7 Прямолінійни

й 

Історична 

Основні засоби, 

не готові до 

користування 

2 % 

історичної 

вартості 

Амортизована - Прямолінійни

й 

Історична 

Машини та 

обладнання 

(інші) 

2 % 

історичної 

вартості від 

2 років до 

6,0 тис. грн 

Амортизована 2 Прямолінійни

й 

Історична 

Інші основні 

засоби  

від 6,0 грн Амортизована 7 Прямолінійни

й 

Історична 

Малоцінні 

нематеріальні 

активи  

до 6,0 тис. 

грн 

Амортизована 5 100 % Історична 

Невиробничі 

основні засоби  

5 % 

історичної 

вартості 

Історична 5 Не 

застосовуєтьс

я 

Історична 

 

Амортизація. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у 

придатному для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу 

витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації на щомісячній основі у відповідності до строків 

корисного використання.  

Компанія починає амортизацію активу з наступного місяця, коли він стає придатним для 

використання, тобто  коли  він  доставлений  до місця  розташування  та  приведений  у  стан,  у 

якому  він  придатний  до  експлуатації  у  спосіб,  визначений  управлінським персоналом. 

Придатність об’єкта до використання підтверджується актом приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) типова форма 0З-1 (наказ Міністерства Статистики України від 29.12.1995 р. № 



352), який затверджується Генеральним директором Компанії (заступником чи іншим 

уповноваженим на те працівником). 

Амортизаційні відрахування за кожен період  Компанія визнає у витратах звітного періоду. 

Компанія припиняє амортизацію активу на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний для продажу  (або  включають  до ліквідаційної групи, 

яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

Склад основних засобів та їх рух протягом 2017 року:    тис.грн. 

  Залишок на 

початок року 

Надійш

-ло  

Вибуло  Нарах

овано 

аморт

изації  

Залишок на кінець 

звітного періоду 

Групи 

основних    

засобів  

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість  

Знос первісна 

(переоці

-нена) 

вартість  

знос первісн

а 

(перео-

цінена) 

вартість  

знос 

Земельні 

ділянки 

0 0          0 0 0 0 0 0          

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої  

44 710 1333 - 102 102 881 44 608 2112 

Машини та 

обладнання 

3 279 1665 848 149 98 474 3 978 2041 

Транспортні 

засоби 

5 904 2879 1 937 122 46 407 7 719 3240 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі)  

1 036 665 119 16 14 113 1 139 764 

Інші основні 

засоби 

318 18 201 - - 16 519 34 

Разом по 

основним 

засобам: 

55247 6560 3 105 389 260 1891 57963 8191 

 

На балансу Компанії обліковуються активи придбані, але не введені в експлуатацію, об’єкти на 

початок звітного періоду у сумі 581 тис. грн. на кінець 581 тис. грн. 

  

На обліку Компанії знаходяться основні засоби, які перебувають на території проведення 

антитерористичної операції. У разі отримання сертифіката Торгово-промислової палати 

України, що підтвердить настання обставин непереборної сили (форс-мажору), буде 

відображено ліквідацію основних засобів у фінансовій та податковій звітності. Автомобілі 

знаходиться на території Луганської області, не підконтрольній Україні. Об’єкт основних 

засобів (надводний павільйон), який знаходиться на території Криму, визнано активом, так як 



існує вірогідність його продажу. Амортизація не нараховується з 01.01.2013р. Амортизація на ці 

вище описані активи у період 2017 не нараховувалась.  

 

 

Облік по вищенаведеним активам представлено в наступній таблиці. 

Активи Активи 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

Початкова 

вартість 
Амортизація 

Залишкова 

вартість 

Автомобіль Land Rover Discovery АА 

1000 ОМ 

10.11.2011 817 223 594 
 

Автомобіль Шкода Елеганс 1,8/118 

АА9580 ІО 

31.05.2010 290 108 182 
 

Надводний павільйон, АРК м.Євпаторія 29.09.2012 332 3 329  

Всього:  1 439 334 1 105  

Переоцінка основних засобів протягом 2017 року не проводилася.  

Усі основні засоби, що розкриті у фінансовій звітності, належать ПрАТ «СК «Перша» на правах 

власності. ПрАТ «СК «Перша» має обмеження щодо використання основних засобів, що 

перебувають на території, непідконтрольній Україні, всі інші основні засоби, за виключенням 

вказаних вище, не передані у заставу або у інше забезпечення зобов’язань, у т.ч. третім осіб. 

Інвестиційна нерухомість 

Компанія до складу інвестиційної нерухомості відносить офісні приміщення, що 

використовуються для отримання доходу від операційної оренди. 

Приміщення, які були здані в оренду, відображаються в балансі (рядки 1015), як 

інвестиційна нерухомість.  

В звязку з рішенням щодо продажу приміщень активи із складу «інвестиційна 

нерухомість» перенесено до складу «актив, наявний для продажу та групи вибуття» (рядок 

1200).  

 

Перелік змін за період 2017р.по інвестиційній нерухомості відображено в наступній таб. тис. 

грн. 

На початок періоду Вибуло за період Справедлива вартість на 

кінець періоду  

21 652 11 243 10409 

 

Згідно з принципом визнання, Компанія не визнає в балансовій вартості інвестиційної 

нерухомості витрати на поточне обслуговування цієї нерухомості. Натомість ці витрати 

визнаються збитками під час їх здійснення.  

Для оцінки інвестиційної нерухомості Компанія використовує модель обліку по 

справедливій вартості. Ця модель ґрунтується на визначенні справедливої вартості (тобто 

існуванні ринку по аналогічних об'єктах). Справедлива вартість визначається  за оцінкою, що 

зроблена незалежними експертами. 

 

Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття включають наступні зміни за 

період 2017 р., а саме в зв’язку з неоднозначним рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «про блокування на строк до усунення порушення» ПАТ «Профінанс» (код 

37249988) керівництвом компанії прийнято рішення щодо перенесення залишкової вартості 

цього активу з поточних фінансових інвестицій до складу «Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття»; по ПТ «Гарант-транзит» (код 36387338) та офісному приміщенню 

прийнято рішення найближчим часом здійснити продаж. Всі вказані інвестиції відображені у 

складі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття». 



Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних, депозитних 

рахунках, в касі підприємства, а також кошти, розміщені на рахунках Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (надалі – МТСБУ), але які є коштами страховиків 

згідно «Порядку фінансових взаємовідносин між страховиками-повними членами МТСБУ для 

забезпечення безумовного виконання зобов’язань за договорами міжнародного страхування». 

В балансі Компанії грошові кошти відображені наступним чином за 2016р. та 2017р.: 

Грошові кошти та їх еквіваленти:  147 306 205 931 

Готівка 347 183 

Рахунки в банках* 146 959 205 748 

 

*Рахунки в банках включають: 

Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» - 13 907 тис. грн., 

в т.ч. Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в іноземній валюті – 3 470 тис. грн., 

Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» - 77 601 тис. грн., 

в т.ч. Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в іноземній валюті – 3 350 тис. грн., 

Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ – 110 675 тис. грн., 

в т.ч. Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ в іноземній валюті – 12 410 тис. грн., 

Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ – 3 565 тис. грн., 

в т.ч. Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ в іноземній валюті – 412 тис. грн. 

Кошти Компанії на рахунках МТСБУ враховуються для представлення страхових 

резервів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до п. 43.4. статті 43 

Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів». 

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 банківської установи за інвестиційним рівнем 

на 

31.12.2017р. 

рейтинг uaA- та вище 200 752 

рейтинг uaBBВ - та вище 5150 

рейтинг «Комінвестбанку» не знайдено, але це поточний рахунок для сплати 

поточних платежів, сальдо якого наступного дня списується на основні 

рахунки, відкриті у банківських установах з високим рейтингом 29 

Разом: 205 931 

 

 

 

Фiнансовi інвестиції  

У період 2017р. в зв’язку з підставами на блокування цінних паперів знецінення по активу 

визначається частково або стовідсотково, зменшення корисності відбулося на загальну суму 

23 359 тис. грн. по наступних фінансових інвестиціях, а саме: ПАТ «Профінанс» (код 37249988), 

ТОВ «Старпром-Капітал» (код 33831868), ТОВ КУА "Абсолют Капітал" (ЗНВПІФ "Абсолют 

Аргентум") (код 38404576), ТОВ КУА "Абсолют Капітал" (ЗНВПІФ "Абсолют Платінум") (код 

38404576). При первісному визнанні оцінюються за вартістю придбання (собівартістю), а станом 

на дату складання фінансової звітності - за справедливою вартістю, зміна якої відображається 

через прибутки/збитки. 

- активи щодо ПАТ «Профінанс» за залишковою вартістю на загальну суму 20 085 перенесено з 

поточних фінансових інвестиції до складу «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи 

вибуття». 



Фiнансовi інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 

- у грудні 2017р. здійснено придбання ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ», яке обліковується на 

балансі стр. 1030 у сумі 3 400 тис. грн. 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 

 МТСБУ було створене на виконання Декрету Кабінету Міністрів України “Про 

страхування” від 10 травня 1993 року № 47-93 та відповідно до Установчої угоди від 10 березня 

1994 року про створення МТСБУ, підписаної страховиками, яким дозволено займатися 

страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім 

особам, та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо вказаного виду 

страхування і діє зокрема як офіційний гарант відшкодування українськими страховими 

компаніями бенефіціаріям у Європі шкоди, завданої третім особам, за договорами обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Фонд страхових гарантій гарантує виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди майну 

потерпілих, фонд захисту постраждалих - виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди життю і 

здоров’ю потерпілих. Додатковий страховий фонд страхових гарантій по «Зеленій картці» 

гарантує виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди третім особам у Європі за договорами 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. Кошти страховиків розмішуються на депозитних рахунках у банках. На 

такі гарантійні депозити нараховуються проценти і всі вони розміщені у вітчизняних банках. 

Депозити у додатковому страховому фонді страхових гарантій є страховим резервом, 

управління яким від імені Компанії здійснює МТСБУ. Згідно із Законом України “ Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів ” внески страхових компаній до резервних фондів МТСБУ повертаються страховим 

компаніям після закінчення періоду, протягом якого вони можуть бути використані МТСБУ для 

покриття збитків у випадку невиконання зобов’язань страховиком, що видав поліс. Зазначені 

гарантійні депозити будуть повернені Компанії, коли в обігу не буде полісів, за якими можуть 

виникнути збитки. 

Залишок коштів у МТСБУ визнається за сумою платежів, здійснених до централізованих 

страхових резервних фондів під управлінням МТСБУ. Крім того, цей залишок збільшується на 

суму щомісячних відрахувань і зменшується на суму регламентних виплат та пов’язаних з ними 

витрат, які відшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштів у частці, віднесеній на страховика. 

Процентні доходи, зароблені за залишком коштів у МТСБУ, визнаються у складі фінансового 

доходу. Оскільки залишок коштів у МТСБУ не має фіксованого строку, він відноситься до 

категорії фінансових активів для подальшого продажу і обліковується відповідним чином згідно 

з вимогами МСБУ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Станом на кінець  звітного 

періоду залишок коштів у МТСБУ становить 26748 тис. грн. знецінення не відбулося. 

 

Дебіторська заборгованість  

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. 

 Сума резерву на погашення сумнiвної та безнадiйної заборгованості (4371 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 діяльністю заборгованість за інші товари роботи послуги 

складає 1680 тис. грн. На дату затвердження фiнансової звiтностi у Компанiї iснують залишки на 

поточних рахунках банків, які перебувають у станi лiквiдацiї згiдно з рiшеннями Нацiонального 

Банку України на загальну суму 2 691 тис.грн.:  

- ПАТ АКБ «СОЮЗ» - 2 тис. грн..; 

- ПАТ «Євробанк» - 2 388 тис. грн.; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


- ПАТ «Український професійний банк» -72 тис. грн.; 

- ПАТ «Укргазпромбанк» - 10 тис. грн.; 

- Східно-промисловий банк – 187 тис. грн.; 

- ПАТ «Радикалбанк» - 32 тис. грн.  

 

Акціонерний капітал і дивіденти. Звичайні акції відображаються у складі власних коштів. 

Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну вартість 

випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу. 

Можливість Компанії оголошувати і виплачувати дивіденди підпадає під регулювання 

чинного законодавства України. 

Дивіденди відображаються у фінансовій звітності як розподіл прибутку в міру їх 

оголошення. За результатами 2016р. нараховані у сумі 12000 тис. грн., які виплачені у період 

2017р. повністю. 

Капiтал  

Статутний капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть 

випущених акцій (60 000тис.грн.), відсоток акцій, які належать акціонерам, розкрито у таблиці 

Акціонери (Засновники). 

Капітал в дооцінках на початок (31509тис.грн.), сума дооцінки нерухомості –1039тис.грн. та 

сума відстрочених податкових зобов"язань на суму 133тис.грн. на кінець періода 

(30 603тис.грн.). 

Резервний капiтал (2977 тис. грн.) формується щорiчними вiдрахуваннями з 

нерозподiленого прибутку, нараховано 104 тис. грн. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного 

фонду визначається статутом, але не менше 5 % від чистого прибутку.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець періода (7539 тис. грн.) 

Інши резерви рядку 1435 балансу: до складу входить резерв коливань збитковості (6645 тис. 

грн.). Формування цього страхового технічного резерву для страховиків є обов'язковим у 

відповідності до п. 2.3 Методики, затвердженої Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України вiд 17.12.2004 р. № 3104 iз змінами та 

доповненнями. При цьому ст. 14 МСФЗ 4 "Договори страхування" забороняє страховику 

признавати зобов'язання по резерву коливань збитковості. В зв’язку з цим нарахування та зміни 

по вищевказаному резерву обліковуються за рахунок інших резервів капіталу. Загальний опис 

по резервам викладено у розділі «резерви». 

 

 

Резерви.  

Страхові резерви. Страхова діяльність – це різновид діяльності, за якої страхова послуга 

надається клієнтові протягом строку дії договору страхування. У зв’язку з цим для визначення 

реального фінансового результату від страхової діяльності страхова компанія створює страхові 

резерви. 

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплат страхових сум і страхового відшкодування за видами страхування. 

У разі передання страхового ризику в перестрахування страхова компанія визначає частки 

перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами страхування одночасно з 

розрахунком технічних резервів. 

Формування та облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється 

відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» та Методики формування страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої Розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 р.  

Страхові резерви – величина, яка визначає грошову оцінку зобов'язань страховика за 

договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з 



метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування. Кожен вид 

зобов’язань страховика покривається відповідним видом страхового резерву. 

Страхова компанія, яка здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, формує і веде 

облік таких технічних резервів за видами страхування. 

Резерв незароблених премій – це частина премій за договорами страхування, які відповідають 

страховим ризикам, що не минули на звітну дату.  

Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 

окремо і загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених 

премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом «1/24». 

Резерв незароблених премій за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховується окремо по кожному 

договору страхування методом "1/365" ("pro rata temporis"). Розрахунок частки перестраховиків 

у резерві незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв 

незароблених премiй, та у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. 

Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) та 

суми часток страхових платежів, що сплачувались перестраховикам, визначались у обсязі 80 %. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) - це оцінка обсягу зобов’язань страхової 

компанії для здійснення виплат страхових сум і страхового відшкодування за відомими 

вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не оплачені або 

оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли у зв’язку із страховими випадками, 

що відбулися у звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страхову компанію 

повідомлено. Величина цього резерву визначається страховою компанією за кожною 

неврегульованою претензією. 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) - це оцінка зобов’язань страхової компанії із 

здійснення страхових виплат і страхового відшкодування, включаючи витрати на врегулювання 

збитків, які виникли у зв’язку із страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про 

факти настання яких страховій компанії не було заявлено на звітну дату. Резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені, визначаються за визначеним видом страхування з використанням 

актуарних методик.  

Розрахунок резерву коливань збитковості формується лише за обов'язковим страхуванням 

цивiльно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Резерв 

відображений у рядку 1435 балансу в складі інших резервiв капiталу. Формування цього 

страхового технічного резерву для страховиків є обов'язковим у відповідності з п. 2.3 Методики, 

затвердженої Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 17.12.2004р. № 3104 iз змiнами та доповненнями.  

 

Резерв катастроф (catastrophe reserve - CR) формується з метою здійснення страхових виплат і 

страхового відшкодування у разі настання природних катастроф або значних промислових 

аварій, у результаті яких буде завдано збитків численним застрахованим об'єктам, і коли настає 

потреба здійснювати виплати страхового відшкодування в сумах, що значно перевищують 

середні розміри збитків, узяті за основу при розрахунку страхових тарифів. Розрахунок резерву 

катастроф здійснюється лише за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 

інциденту, відповідно до Методики, затвердженої Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104. 

Сформовані страхові резерви включають: 

• резерв незароблених премiй 114 135 тис. грн.; 

• резерви заявлених збиткiв 176 882 тис. грн.; 

• резерв збитків, які виникли та незаявлені 24 166 тис. грн.; 

• резерв катастроф 17 тис. грн. 



• Всього : 315 200 тис. грн.  

Резерв коливань збитковості 6 645 тис. грн. рядку 1435 балансу, опис вище по тексту. 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій складає (28 319 тис. грн.).  

Частка перестраховиків у резерві заявлених збиткiв складає (67 613 тис. грн.).  

Частка перестраховиків у резерві «резерв збитків», які виникли та незаявлені, складає (8 284 тис. 

грн.).  

Всього : 104216 тис. грн. 

Розрахунок резервів підтверджується висновком незалежного актуарія. 

 

Інші довгострокові зобов’язання отримані аванси по договорам оренди та попередня сплата по 

договору купівлі-продажу приміщення, строк яких більше року - 7286 тис. грн.  

 

Резерв відпусток та виплати працівникам При визначенні величини зобов’язань щодо 

короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується і відповідні 

витрати визнаються по мірі виконання співробітниками своїх трудових обов’язків. Резерв на 

виплату заробітної плати компанія не нараховує згідно з Наказом про облікову політику.  

Компанія формує резерв відпусток згідно МСБО 37. Розрахунок резерву проводиться 

згідно з чинним законодавством відповідно до невикористаної відпустки та середнього 

заробітку працівника з застосуванням коефіцієнту згідно п. 10 Постанови КМУ № 100 від 

08.02.1995р.. 

Використання забезпечення відпусткових відбувається протягом року під час 

нарахування відпусток працівників або під час виплати їм компенсації за невикористану 

відпустку під час звільнення. 

Резерв відпусток на 31.12.2017- 2 028 тис. грн., використано за звітний період 1088 тис. грн. 

 

Довгострокові кредити банків. 

Станом на 31.12.2017 року відсутня заборгованість за довгостроковими кредитами. 

 

Короткострокові кредити банків. 

Станом на 31.12.2017 року відсутня заборгованість за короткостроковими кредитами. 

 

Зобов'язання. 

Зобов'язання Компанії включають: 

- Розрахунки з бюджетом (р.1620)-  2152 тис. грн.; 

- Розрахунки зі страхування (р.1625) -  39 тис. грн.; 

- Розрахунки з оплати праці (р.1630) -  408 тис. грн.; 

- Розрахунки за одержаними авансами від страхувальників (р.1635) – 4348 тис. грн.; 

Поточна кредиторська заборгованість за надані послуги (р.1650) - 19686 тис. грн.  

включає: 

- Заборгованість за договорами перестрахування – 9412 тис. грн.; 

- Нараховані виплати та відшкодування страхувальникам, застрахованим особам та 

потерпілим – 2064 тис. грн.; 

- Інша кредиторська заборгованість та заборгованість за агентськими договорами – 

8210 тис. грн.; 

- Інші поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги: розрахунки з підзвітними 

особами 3 тис. грн.; за товари, роботи, послуги 736 тис. грн.; договір купівлі-продажу 

частки у статутному капіталі 2158 тис. грн.; поточні зобов’язання за товари, роботи, 

послуги 25 тис. грн., загальна сума по балансу (р.1690) - 2922 тис. грн.   

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан (Звіт про сукупний 

дохід)  

https://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.0#pn83


Визнання доходів і витрат. Облік доходів Страхової Компанії здійснюється у відповідності до 

МСБО (IAS) 18 «Дохід» за виключенням доходу за договорами страхування.  

Дохід, отриманий Страховою компанією від діяльності іншої, ніж страхування, обліковується у 

складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу. 

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як 

імовірне і якщо може бути надійно оцінений, незалежно від часу здійснення платежу. Страхові 

премії, а також інші доходи і витрати, як правило, відображаються у відповідності з принципом 

нарахувань на дату надання відповідної послуги. 

Прибутки та збитки від перерахунку залишків в іноземній валюті відображаються в доходах, 

витратах. 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку рівномірно 

протягом строку дії оренди. 

Дохід визнається за методом нарахування під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників Компанії), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. 

  Облік премій за договорами страхування починається з моменту надання страхового 

захисту, сума премій склала 430228 тис. грн.  

Зароблена частина премій визнається доходом у 288541 тис. грн.   

Премії, передані у перестрахування, склали 117898 тис. грн. 

Премії вважаються заробленими з дати початку страхового покриття, протягом дії страхового 

контракту на базі ризику страхування. 

Зміни в резервах: 

незароблених премій 34186 тис. грн., 

частки перестраховика 10397 тис. грн.. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 30735 тис. грн.  

Частки страхових відшкодувань, компенсованих перестраховиками: 47528 тис. грн.  

Страхові виплати 138640 тис. грн. 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів - 23556. 

Дохід від регресу (прав вимоги) включає дохід, отриманий від заходів досудового 

врегулювання та судового захисту від відповідачів або осіб, до яких страховик має право 

вимоги. 

Доходи від операційної діяльності 12790 тис. грн.: 

від реалізації іноземної валюти, курсові різниці, одержані штрафи, пені, списана кредиторська 

заборгованість 8212 тис. грн.;   

компанія визначає дохід в момент отримання, на підставі мирової угоди або судового рішення 

(1 200 тис. грн.); 

дохід від оренди 798 тис. грн.;  

дохід від списання кредиторської заборгованості 1706 тис. грн.; 

інші доходи від операційної діяльності 874 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, 

що призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу 

внаслiдок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцiненi. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Сума страхових відшкодувань та пов'язаних з ними витрат визнається в звiтi про фінансові 

результати, коли приймається рішення про виплату відшкодування. 



Страхові виплати та відшкодування включають претензії i витрати з урегулювання претензій, 

нараховані протягом року, разом iз змінами у резервах збитків.   

Частки страхових премій, належні перестраховикам, та частки страхових виплат i відшкодувань, 

що отримуються від перестраховиків, вираховуються iз зароблених премій та нарахованих 

страхових виплат та відшкодувань відповідно. 

 

Адмiнiстративнi витрати (33 063 тис. грн.) відносяться усі витрати, пов’язані з діяльністю 

адміністративного персоналу Компанії. Адмiнiстративнi витрати можна узагальнити за статтями 

витрат: 

- Витрати на оплату праці 10799 тис. грн.  

- Відрахування на соціальні заходи 2106 тис. грн.        

- Оренда приміщення 2736 тис. грн. 

- Витрати на амортизацію 2298 тис. грн. 

- Витрати на зв'язок (в т.ч. поштовий та кур'єрський) 1705 тис. грн. 

- Утримання приміщень 380 тис. грн. 

- Банкiвськi послуги 1815 тис. грн. 

- Витрати на ремонт транспортних засобів 664 тис. грн. 

- Інформаційно-консультаційні роботи – послуги (консультації по юридичним питанням, 

адвокатським, актуарні послуги, аудиторські та інші) – 7779 тис. грн. 

- Витрати на відрядження 357 тис. грн. 

- Обслуговування оргтехніки 908 тис. грн. 

- Послуги охорони – 343 тис. грн. 

- Iншi адміністративні витрати 1173 тис. грн., а саме: придбання матеріалів 560 тис. грн., 

господарські витрати 89 тис. грн. та адміністративні послуги 271 тис. грн., страхування 

100 тис. грн., підписка та послуги по перекладу 106 тис. грн., місцеві податки 47 тис. грн. 

Витрати на збут (89724 тис. грн.): реклама та інші послуги, які носять рекламний характер 

4531 тис. грн., брокерська винагорода та витрати по супроводу (обслуговування) договорів 

страхування та перестрахування 79863 тис. грн., винагорода та податки 5330 тис. грн. 

 

Iншi операцiйнi витрати включають (10308 тис. грн.): 

- Собiвартiсть реалізованої іноземної валюти 4928 тис. грн.  

- Витрати від операційних курсових різниць 2274 тис. грн.; 

- Сумнівні та безнадійні борги 24 тис. грн.; 

- Штрафи, пені 67 тис. грн.; 

- Iншi операцiйнi - витрати превентивні, регламентні виплати та витрати на врегулювання 

3015 тис. грн.  

Інші фінансові доходи - відсотки одержані 22535 тис. грн. (в т.ч. відсотки по депозитам 22188 

тис. грн.).  

Інші доходи - дохід від реалізації необоротних активів та інші доходи - 3078 тис. грн. 

 

Інші витрати – 29169 тис. грн.  

- уцінка необоротних активів – 23359 тис. грн.;  

- списання необоротних активів – 3125 тис. грн.;  

- членські внески, благодійні внески 2685 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у фінансовій звітності відповідно 

до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. Витрати або 

доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та визнаються у 

складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у складі іншого 

сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  пов’язані з 



угодами, які також визнаються у тому самому чи іншому періоді у складі іншого сукупного 

доходу або безпосередньо у складі власного капіталу. 

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 

стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та 

попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо 

фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, 

які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних 

витрат.  

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 

звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 

ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 

застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 

використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових 

різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у 

разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким 

можуть бути реалізовані вирахування.  

Відстрочений податок на прибуток 6328 тис. грн. 

Податок на дохід – 3 % дорівнює 10988 тис. грн. 

Податок на прибуток – 18 % дорівнює 5789 тис. грн. 

Податкок на прибуток в 2017 році становив 16777 тис. грн. 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за 

прямим методом) тис.грн: 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 6 тис. грн. 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) - 38 тис. грн.. 

Надходження від операційної оренди – 813 тис. грн. 

Надходження від страхових премій - В статті Надходження від страхових премій Товариство 

відображає сплачені грошові кошти покупцями за страхові послуги 350 455 тис. грн. за звітний 

період. 

Інші надходження - В статті Інші надходження Товариство відображає отримані грошові  

кошти за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток, за надання послуг іншим 

страховикам, за страхові виплат, належні до сплати перестраховиками – 21847 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, 

послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-

матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності Товариства – 42632 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату праці - В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає 

фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників – 12982 тис. грн. 

 

Витрачання відрахувань на соціальні заходи - В статті Витрачання на оплату відрахувань на 

соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок – 3414 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань з податку на прибуток фактично направлені грошові кошти на оплату Податку на 

прибуток – 16177 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на 



оплату Податку з доходів фізичних осіб, Військового збору та інших податків та обов’язкових 

платежів – 3842 тис. грн.  

 

Витрачання на оплату цільових внесків, сплата коштів до МТСБУ та інші внески – 62121 

тис.грн.  

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами – В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань  за страховими контрактами зазначаються фактично направлені грошові кошти на 

оплату страхового відшкодування, частки страхових платежів, належних перестраховикам, та 

агентська винагорода – 177068 тис. грн. 

Інші витрачання – В статті Інші витрачання зазначаються фактично направлені грошові кошти 

за реалізацію полісів інших страхових компаній, повернення помилкових коштів та інші виплати 

– 8183тис.грн. 

Надходження від реалізації фінансових інвестицій – В статті Надходження від реалізації 

фінансових інвестицій Товариство відображає отримані грошові кошти від продажу приміщення 

– 2997 тис. грн. Необоротні активи надходження коштів від реалізації автомобіля та техніки - 57 

тис. грн. 

Надходження від отриманих відсотків – В статті Надходження від отриманих відсотків 

Товариство відображає отримані грошові кошти від розміщення коштів на депозитних рахунках 

в банках 25033 тис. грн. 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій – В статті Витрачання на придбання 

фінансових інвестицій зазначаються фактично направлені грошові кошти на покупку 

приміщення 1017 тис. грн., необоротних активів - 3108 тис. грн., витрачання на придбання 

«дочірнього» підприємства 1036 тис. грн. 

Виплата дивідендів – (податки та збори утримані з виплачених дивідендів відображено у інших 

потоках грошових коштів) по результатам 2016 року за рішенням загальних зборів акціонерів 

виплата дивідендів здійснено у сумі – 11447 тис. грн.  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів – відображено різницю між доходами та 

витратами від здійснення операцій в іноземній валюті під впливом зміни валютних курсів – 688 

тис. грн. 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про власний капітал 

В Звіті про власний капітал Товариство відображає рух власного капіталу в розрізі складових 

капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.  

У графі 3 відображено розмір зареєстрованого капіталу, що відповідає статуту - 60 000 тис. 

грн. 

У графі 4 відображено капітал у дооцінках 30 603тис. грн. Протягом звітного періоду був  

зменшений на 906тис.грн. за рахунок перерахунку відстрочених податкових зобов’язань 

збільшено на суму 133тис.грн. та зменшення суми раніше нарахованої дооцінки на суму 

1039тис.грн. 

У графі 6 відображено розмір Резервного капіталу на початок звітного періоду 2873тис.грн. та 

на кінець 2977тис.грн., збільшення за період за  рахунок нерозподіленого прибутку на 

104тис.грн. (використовується для можливого покриття збитків Товариства). 

У графі 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) змінено: за рахунок раніше  

збільшених дооцінок, віднесених у минулих періодах за рахунок прибутку, результат -3795 

тис.грн. відображено у рядку 4090, фінансовий результат діяльності визначений у 

відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 2017року 2080тис.грн., 

виплата дивідендів -12000тис.грн., зменшення за період за рахунок нерозподіленого прибутку 

на 104 тис. грн. у рахунок резервного капіталу 104 тис. грн. 

У графі 10 відображено «Інші резерви» на початок звітного періоду 225тис.грн. та на кінець 

6645тис.грн.- це резерв катастроф, сформований за рахунок нерозподіленого прибутку, що 



визнаний за звітний період у сумі 6420 тис. грн. 

Вище описана форма звіту «Звіт про власний капітал», що подається у складі фінансової 

звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку має деякі розбіжності, а 

саме, в зв’язку з відсутністю графи «інші резерви» до суми графи 6 «Резервний капітал» 

додаються показники графи 10 «Інші резерви».  

 

Персонал та оплата праці Заробітна плата нараховується згідно штатного розпису страхової 

компанії, затвердженого на відповідну дату, премії нараховуються згідно наказу до положення 

про преміювання, затвердженого керівництвом та профспілковою організацією. 

Заробітна плата, нарахована за період 2017 року, складає – 15582 тис. грн., в т.ч. премія 4242 

тис. грн. 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань Страхова компанія перевіряє на кінець 

кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  

Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення 

балансової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових потоків.  

При даній перевірці враховуються поточні оцінки всіх майбутніх грошових потоків за діючими 

договорами страхування (наприклад, виплати, адміністративні витрати, витрати на 

врегулювання, доходи від регресів (прав вимоги) та інше).  

Розрахункові резерви проводяться на підставі статистичного аналізу страхових зобов’язань, 

сформованих в попередніх звітних періодах, та фактично проведених страхових виплат та 

відшкодувань по цим зобов’язанням.  

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 

необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

Відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які 

страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом України «Про 

страхування». 

Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягають резерв 

незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 

але не заявлені. 

Судовi процеси.  

 

У ході звичайної діяльності ПрАТ «СК «Перша» залучається до різних судових процесів.  У 

випадку, якщо ПрАТ «СК «Перша» є стороною судового процесу та втрати за наслідками такого 

процесу є ймовірними, ПрАТ «СК «Перша» нараховує вiдповiднi резерви для покриття збитків. 

На думку керівництва ПрАТ «СК «Перша» на кінець 2017р. була справа, що могла призвести до 

збитку (2 500 тис. грн.). Рішення Господарського суду (перша інстанція) у цій справі винесено 

на користь ПрАТ «СК «Перша». Постановою апеляційного Господарського суду Рішення суду 

першої інстанції було залишене без змін, а тому відповідальність ПрАТ «СК «Перша» не 

настала. Касаційна скарга під час розгляду цієї справи не подавалась. 

В той же час, за тих самих спірних правовідносин, про які йшла мова у згаданій вище судовій 

справі, до ПрАТ «СК «Перша» повторно звернувся інший позивач із вимогою в порядку регресу. 

Сума пред’явленої цим позивачем до ПрАТ «СК «Перша» майнової вимоги становить суму 

близько 1 324 тис. грн. З огляду на вказане вище, керівництвом Компанії було прийнято рішення 

не знімати згаданий вище страховий резерв з приводу участі ПрАТ «СК «Перша» в цьому 

судовому процесі. 

Умовні активи, зобов’язання та невиконані контрактні зобов’язання  

 



До умовних активів можна віднести резерв відпусток. Товариство формує резерв на виплати 

працівникам та інші забезпечення відповідно до вимог МСБО 37. Розрахунок резерву 

проводиться згідно з чинним законодавством відповідно до невикористаної відпустки та 

середнього заробітку працівника з застосуванням коефіцієнту згідно п. 10 Постанови КМУ № 

100 від 08.02.1995р.. 

Управління капіталом 

 

Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності 

Компанії, відповідність ключових показників вимогам законодавства України, а також приріст 

капіталу, що є у розпорядженні акціонерів. Прийняття вiдповiдних рішень стосовно 

підтримання або зміни структури капіталу належить до компетенції Загальних зборів акціонерів 

Компанії. Оцінка та контроль достатності капіталу здійснюється з урахуванням вимог 

законодавства України. 

  Регуляторні вимоги. 

 

ПрАТ «СК «Перша» виконує критерії та вимоги до якості активів та диверсифікації активів 

страховика. Банки, в яких розміщені кошти на поточних та депозитних рахунках страховика, 

мають рейтинги за національною шкалою, які відповідають вимогам нормативних актів. 

ПрАТ «СК «Перша» зобов’язане дотримуватися показників достатності капіталу, а саме має: 

• створити гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, додаткового 

оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку; 

• Мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентною 1,000 тисяч євро за 

курсом обміну, встановленим НБУ. 

Станом на 31 грудня 2017 року ПрАТ «СК «Перша» виконує зазначені вище вимоги. 

 

• Відповідно до вимог Закону України “Про страхування” (ст. 30) фактичний запас       

платоспроможності (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рівень 

нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 

 Станом на 31 грудня 2017 року ПрАТ «СК «Перша» виконує зазначені вище 

вимоги, фактичний запас платоспроможності ПрАТ «СК «Перша» дорівнює 107 764 

тис. грн., нормативний запас платоспроможності 66 830 тис. грн., величина 

перевищення фактичного запасу платоспроможності ПрАТ «СК «Перша» над 

розрахунковим нормативним запасом дорівнює 40 934 тис. грн. 

 

• Вартість чистих активів ПрАТ «СК «Перша» повинна бути не меншою зареєстрованого 

розміру статутного капіталу станом на 31 грудня 2017 року (пункт 56 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМ України від 

07.12.2016р. № 913). 

Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів страховика дорівнює 107 764 

тис. грн., які перевищують розмір статутного фонду на  47 764 тис. грн., що відповідає 

нормативним вимогам для ризикових страхових компаній. 

 

• Згідно зі ст. 31 Закону України “Про страхування” та розділами ІІ та ІІІ Положення про 

обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів 

страховика, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 pоку № 396, 

сформовані ПрАТ «СК «Перша» станом на 31 грудня 2017 року страхові резерви 

розміщені визначеними категоріями прийнятних активів у повному обсязі та 

дотримано норматив диверсифікованості активів.  

 

https://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.0#pn83
https://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.0#pn83


Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін згідно МСБО 24 

Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають під загальним контролем 

або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 

сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

До пов’язаних сторін Товариства відносяться: 

• Акціонери, відсоток акцій, які належать акціонерам, розкрито у таблиці Акціонери 

(Засновники); 

• Ключовий (управлінський) персонал та інші  повязані особи: 

Керівник - Безбах Наталiя Володимирiвна 

Директор по роботі з автоперевізниками - Куцик Катерина Леонідівна 

Голова Наглядової Ради - Тараненко Олег Іванович 

член Наглядової Ради - Костюченко Леонід Михайлович 

член Наглядової Ради - Мусатенко Олена Вікторівна 

На загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Перша» було прийнято рішення щодо продажу 

об’єктів нерухомості. У 2017 року ПрАТ «СК «Перша» уклало договори купівлі-продажу 

нерухомості з наступними пов’язаними особами: Безбах Наталія Володимирівна та ТОВ «НКЦ 

АсМАП України», ціну продажу визначено незалежним оцінювачем в звіті незалежного 

експерта.  

Заробітна плата керівника Безбах Наталiї Володимирiвни, нарахована за рік, складає: 1477 тис. 

грн., з них премії 840 тис. грн.; 

Заробітна плата директора по роботі з автоперевізниками Куцик Катерини Леонідівни, 

нарахована за рік, складає: 93 тис. грн., з них премії 45 тис. грн. 

За результатами 2016р. нараховані 12000,0 пропорційно внеску в статутний капітал страхової 

компанії зобов’язання по дивідендам, погашені у період 2017р. повністю.  

За 2017 рік Компанія здійснювала операції з пов'язаними особами за звичайними цінами. 

Процес управління ризиками 

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків 

(кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. 

Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної 

ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Компанія не вважає ці 

ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління 

цими ризиками.  

Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення 

належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до 

мінімуму. Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Компанії. 

Управління ризиками відбувається на тому рівні, на якому вони виникають або можуть 

виникнути. Процес управління ризиками інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і 

комплексний характер.  

Система управління ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту ПрАТ «СК 

«Перша» 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 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; 

майновий ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до 

коливання ринкових цін на нерухомість; 

• 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 ризиків, 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, через впровадження облікової 

системи «1С:Підприємство 8.2», яке забезпечує щоденний контроль надходжень 

страхових платежів від агентів та страхувальників, а також забезпечує проміжний 

контроль фінансових показників структурних підрозділів та Компанії в цілому. 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

За період 2017 року та на дату затвердження даної фінансової звітності вiдсутнi суттєвi 

подiї, якi мали б негативний вплив, тобто на нездатність Компанiї продовжувати дiяльнiсть в 

осяжному майбутньому, а саме у найближчі дванадцять місяців після дати балансу. 

 

Генеральний директор                                Н.В. Безбах 

Головний бухгалтер         І.В. Пухтій 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ, СКЛАДЕНОЇ 

У ВІДПОВІДНОСТІ З МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

2017 рік 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 

1. Загальна інформація. 

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність 

одного економічного суб’єкта господарювання. До консолідованої фінансової звітності 

включена фінансова звітність материнської компанії ПрАТ «СК « ПЕРША» та дочірньої 

компанії ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» (надалі «Група»).  

Повна та скорочена назва підприємства (дочірня компанія): 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ " ("ПАНТА 

РЕЙ СИСТЕМ") 

Код 32910828 

Дата державної реєстрації: 05.04.2004 

Дата запису: 22.12.2004 

Номер запису: 1 068 120 0000 002892 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30; 

Види діяльності: 



Код КВЕД 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами 

для тварин; 

Код КВЕД 77.39 Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів. н. в. і. у.; 

Код КВЕД 82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.; 

Код КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг (основний); 

Код КВЕД 64.92 Інші види кредитування; 

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; 

Код КВЕД 77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів. 

Основним видом діяльності дочірньої компанії є КВЕД 64.91 Фінансовий лізинг. 

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: 

• Загальні збори учасників; 

• Директор. 

 

Повна та скорочена назва підприємства (материнська компанія): 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» (ПрАТ «СК «Перша»); 

Код 31681672  

Дата першої реєстрації – 24 вересня 2001 року 

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 30; 

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство http://persha.ua/; 

Адреса електронної пошти e-mail: office@persha.ua; 

Основним та виключним видом діяльності підприємства є страхова діяльність, направлена на 

захист особистих, майнових інтересів громадян та юридичних осіб як на території України, так і 

за її межами, іноземних фізичних та юридичних осіб, перестрахування ризиків, здійснення 

фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням коштів страхових резервів та їх 

управлінням.  

 

ПрАТ «СК «Перша» має ліцензії на здійснення страхової діяльності за видами страхування 

іншими, ніж страхування життя, на наступні види страхування (обов’язкові та добровільні), що 

користуються найбільшим попитом на ринку України а саме: 

 

 Реквізити ліцензії 

1 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) серії 

АЕ № 198808, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

2 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, 

повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) серії АЕ № 198812, строк дії ліцензії: з 

13.11.2007 безстроковий 

3 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків серії АЕ № 198814, 

строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

4 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності 

позичальника за непогашення кредиту) серії АЕ № 198813, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 

безстроковий 

5 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного) 

серії АЕ № 198822, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

6 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 
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діяльність у формі добровільного страхування медичних витрат серії АЕ № 198821, строк 

дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

7 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами 

(крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 

власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника)) серії АЕ № 198816, строк дії ліцензії: з 

13.11.2007 безстроковий 

8 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби серії АЕ № 

198811, строк дії ліцензії: з 24.01.2006 безстроковий 

9 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ серії АЕ № 198809, строк дії ліцензії: з 13.11.2007 безстроковий 

10 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків серії АЕ № 198815, 

строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

11 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників 

наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) серії АЕ № 198810, 

строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

12 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на 

транспорті серії АЕ № 198820, строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

13 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів серії АЕ № 198817, строк дії ліцензії: з 17.04.2008 безстроковий 

14 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів серії АЕ № 198786, строк дії ліцензії: з 

21.04.2011 безстроковий 

15 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-

епідеміологічного характеру серії АЕ № 198823, строк дії ліцензії: з 30.12.2008 

безстроковий 

16 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, 

які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 

(команд) серії АЕ № 198819, строк дії ліцензії: з 30.12.2008 безстроковий 

17 Ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на страхову 

діяльність у формі обов’язкового особистого страхування медичних і фармацевтичних 

працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 

Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини 

при виконанні ними службових обов’язків серії АЕ № 198818, строк дії ліцензії: з 

21.05.2009 безстроковий 



18 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування предмета 

іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, 

розпорядження № 706 від 05.04.2016 

19 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності приватного нотаріуса, розпорядження № 707 від 05.04.2016 

20 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного медичного страхування 

(безперервного страхування здоров'я), розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

21 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування 

залізничного транспорту, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

22 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування 

сільськогосподарської продукції, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

23 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному 

володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок 

володіння, зберігання чи використання цієї зброї, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

24 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної 

відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 

внаслідок ядерного інциденту, розпорядження № 3970 від 05.10.2017 

25 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування власників 

водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), розпорядження № 4625 

від 21.12.2017 

26 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), 

розпорядження № 4625 від 21.12.2017 

27 Ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, на страхову діяльність у формі добровільного страхування судових 

витрат, розпорядження № 4466 від 12.12.2017 

 

Статутом Товариства передбачено наступні органи управління: 

 

  Загальні збори акціонерів, 

  Наглядова Рада, 

  Рада директорів, 

  Ревізор. 

Кiлькiсний склад сформованих органів управління Товариства вiдповiдає вимогам Статуту 

Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства".  

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та 

Закону України "Про акцiонернi товариства".  



Система корпоративного управління у Компанії вiдповiдає вимогам Закону України "Про 

акцiонернi товариства". Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, 

виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активів, повноти 

i точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 

Акціонери (Засновники) та перелік власників істотної участі представлено в таблиці.  

 

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-Léger, 8, c/o MN 

Trust SA, 1205 Geneva, 

Switzerland 

22 

Приватне акціонерне 

товариство 

«Автотранспортне 

підприємство № 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 

 

Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем реєстрації, інші 

податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках, передбачені чинним 

законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії. 

 

Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної фіскальної 

служби як платник окремих видів податків (податок з доходів фізичних осіб) за 

місцезнаходженням безбалансових підрозділів.  

 

Структурні підрозділи внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань.   



 

 

Перелік безбалансових підрозділів ПрАТ «СК «Перша» на 31 грудня 2017р. 

 

№ 

з/п 

Найменування 

підрозділу 

Дата та 

номер 

рішення про 

створення 

підрозділу 

Код за 

ЄДРПОУ 

Види 

фінансових 

послуг, які 

може 

надавати 

підрозділ 

Місцезнаходження 

підрозділу та № 

телефону 

ПІБ 

керівника 

1 Львівська дирекція 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша»  

12.10.2012р., 

№ 24 

40864237 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

79021, Львівська 

обл., м. Львів, 

Франківський р-н, 

вул. 

Кульпарківська, 

99Б, (032) 2425004 

Громоляк 

Олександра 

Яківна – 

директор 

2 Закарпатське  

відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864284 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

89600, 

Закарпатська 

область, м. 

Мукачеве,  

вул. 

Достоєвського, 6, 

(03131) 31518 

Мельничук 

Вікторія 

Андріївна – 

директор 

3 Чернігівське 

управління 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864394 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

14033, 

Чернігівська обл., 

м. Чернігів, 

Деснянський р-н, 

вул. Героїв 

Чорнобиля, 3, 

(0462) 605495 

Отрош Олеся 

Миколаївна – 

директор 

4 Запорізьке відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864290 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

69035, Запорізька 

обл., м. Запоріжжя, 

Вознесенівський р-

н, вул. 

Панфіловців, 11, 

(061) 7081416 

Коренець 

Тетяна 

Павлівна – 

директор 

5 Тернопільська 

дирекція приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864347 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

46001, 

Тернопільська 

обл., м. Тернопіль, 

Майдан Волі, 4, 

(0352) 524484 

Зюбрецька 

Лілія 

Романівна - 

директор 

6 Харківське відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864352 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

61000, Харківська 

обл., м. Харків, 

Червонозаводський 

р-н, пр. Гагаріна, 

17, (057) 7520322 

Мелекесцев 

Георгій 

Анатолійович 

– директор 



7 Волинське управління 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864258 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

43005, Волинська 

обл., м. Луцьк, 

пр. Грушевського, 

3, (0332) 234524 

Нечипорук 

Олена 

Іванівна – 

директор 

8 Дніпровське 

відділення 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864263 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

49052, 

Дніпропетровська 

обл., м. Дніпро, 

Чечелівський р-н, 

вул. Орловська, 21, 

(056) 7606165 

Талова Тетяна 

Миколаївна – 

директор 

9 Хмельницька 

дирекція приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864368 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

29013, 

Хмельницька обл., 

м. Хмельницький, 

вул. 

Проскурівська, 28, 

(0382) 700615 

Важеховський 

Павло 

Леонтійович – 

директор 

10 Луганська філія ПрАТ 

«СК «Перша» 

28.11.2007р 

№4/2007 

 

36175334 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

91016, м. Луганськ, 

Ленінський район, 

вул. Радянська, 73 

Василенко 

Михайло 

Леонідович – 

директор 

11 Одеське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864310 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

65011, м. Одеса, 

Приморський р-н,  

вул. Велика 

Арнаутська, 54 

Демидов 

Андрій 

Андрійович – 

директор 

12 Чернівецьке 

управління ПрАТ 

«СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864389 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

58005, м. Чернівці, 

Першотравневий 

р-н, 

вул. Головна, 89 

Рибак Наталія 

Сергіївна – 

директор 

13 Івано-Франківське 

управління ПрАТ 

«СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864305 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

76018, м. Івано-

Франківськ, 

вул. 

Грюнвальдська, 14 

Процюк 

Тетяна 

Михайлівна – 

директор 

14 Рівненське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864331 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

33013, м. Рівне, 

пр. Миру, 15 

Білічук 

Іоланта 

Георгіївна – 

директор 

15 Вінницька дирекція 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864242 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

21036, м. Вінниця, 

вул. Хмельницьке 

шосе, 12 

Пастернак 

Наталія 

Мирославівна 

– директор 



16 Черкаська дирекція 

ПрАТ «СК «Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

40864373 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

18005, м. Черкаси, 

Придніпровський 

р-н, 

вул. Пастерівська, 

24 

Пономар 

Людмила 

Леонідівна – 

директор 

17 Житомирське 

відділення ПрАТ «СК 

«Перша» 

11.02.2013р., 

№ 44 

 

40864279 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

10000, м. 

Житомир, вул. 

Баранова, 58 

Лісовик Ольга 

Леонідівна – 

директор 

18 Полтавське 

відділення ПрАТ «СК 

«Перша» 

12.10.2012р., 

№ 24 

 

40864326 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

36022, м. Полтава, 

вул. Небесної 

Сотні, 91 

Щербакова 

Ірина 

Олексіївна – 

директор 

19 Закарпатська дирекція 

приватного 

акціонерного 

товариства «Страхова 

компанія «Перша» 

12.12.2016р., 

№ 117 

41044044 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

90400, 

Закарпатська 

область, м. Хуст, 

вул. Корятовича, 

13, офіс 2, (073) 

3101168 

Магей Василь 

Миколайович 

– директор 

20 Сумське відділення 

ПрАТ «СК «Перша» 

20.02.2017р., 

№ 120 

41173606 Здійснення 

добровільного 

та 

обов’язкового 

страхування 

40021, Сумська 

обл., м. Суми, вул. 

20 років Перемоги, 

7, (097) 897 66 25 

Павлова 

Крістіна 

Павлівна – 

директор 

 

Опис економічного середовища, в якому функціонує товариство (п.138 МСБО 1 «Подання 

фінансової звітності» ). 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. У 2017 році на фоні продовження конфлікту на 

сході країни та складної політичної ситуації економіка стабілізувалась, індекс інфляції відносно 

показників 2016-2015 років зменшився. Проте, відновлення економіки в цілому відбувається 

досить повільно і не у всіх секторах. Зберігаються дефіцит бюджету, значний державний борг та 

знецінення національної валюти. 

 Уряд спрямовує свою політику на реалізацію комплексу реформ, націлених на усунення 

існуючого дисбалансу в економіці, державних фінансах та державному управлінні, а також 

поліпшення інвестиційного клімату. Однак економічне зростання залишається повільним через 

несприятливе зовнішнє середовище, невизначеність, пов’язану із конфліктом на сході та щодо 

швидкості запровадження реформ в умовах складної політичної ситуації. 

Прискорення темпів росту економіки України у найближчому майбутньому залежить від 

успішності реформ та продовження фінансової підтримки України з боку міжнародних донорів 

та міжнародних фінансових установ.  

Керiвництво вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку 

Товариства, але не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на його діяльність у 

зв’язку з соціально-полiтичними та економічними подiями в країнi, а також те, який вплив вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. 

Подальше існування політичної та економічної нестабільності може призвести до 

непередбачених змін економічної ситуації, які вплинуть на діяльність Товариства. 

Невизначеність політичних, правових, податкових та нормативно-законодавчих умов 



функціонування, включаючи можливість змін негативного характеру, може значною мірою 

вплинути на можливість Товариства успішно здійснювати свою діяльність. 

Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Дана консолідована фінансова 

звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої 

невизначеності. Про такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими та 

зможуть бути оцінені. 

2. Основи підготовки, затвердження і  подання консолідованої фінансової звітності 

При консолідації фінансової звітності ПрАТ «СК «ПЕРША», ми користувалися наступними 

поняттями: 

Група – материнське підприємство та всі його дочірні підприємства.  

Дочірнє підприємство – суб’єкт господарювання, зокрема некорпоративний суб’єкт 

господарювання, наприклад партнерство, що його контролює інший суб’єкт господарювання 

(відомий як материнське підприємство).  

Консолідована фінансова звітність – фінансова звітність групи, подана як фінансова звітність 

одного економічного суб’єкта господарювання.  

Контроль – повноваження управляти фінансовими та операційними політиками іншого суб’єкта 

господарювання з метою одержання вигід від його діяльності.  

Материнське підприємство – суб’єкт господарювання, який має одне або кілька дочірніх 

підприємств.  

Окрема фінансова звітність – звітність, що подається материнським підприємством, інвестором 

в асоційоване підприємство або контролюючим учасником спільно контрольованого суб’єкта 

господарювання, в яких інвестиції обліковуються на основі частки прямої участі, а не на основі 

відображених у звітності результатів та чистих активів об’єктів інвестування.  

Неконтрольована частка – власний капітал у дочірньому підприємстві, який не відноситься, 

прямо чи опосередковано, до материнського підприємства. 

Ця консолідована фінансова звітність включає фінансову звітність Приватного акціонерного 

товариства «Страхова компанія «ПЕРША» та  Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ», єдиним власником якого є ПрАТ «СК «ПЕРША».  

Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови 

Кабінету Міністрів № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами від 30 листопада 2011р. на базі 

Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ).  

Компанія переходила на складання звітності за МСФЗ з 01.01.2012р. у відповідності до 

роз’яснень, що надані спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 № 12-

208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 № 31-08410-06-5/30523 та 

Державної служби статистики України від 07.12.2011 № 04/4-07/702. 

Метою консолідованої фінансової звітності Компанії є надання фінансової інформації, яка є 

корисною для нинішніх та потенційних акціонерів та інвесторів, позикодавців та інших 

кредиторів у прийнятті рішень про надання ресурсів Компанії. Протягом 2017 року Компанією 

застосовувались стандарти та тлумачення, які офіційно опубліковані на сайті Міністерства 

фінансів України, МСФЗ і МСБО та правки до них, ефективна дата яких настає у 2018 році або 

пізніше: 



 

Функціональна валюта і валюта представлення даних консолідованої фінансової 

звітності. 

Функціональною валютою Компанії є Українська гривня, яка є національною валютою України, 

найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій, що проводяться 

підприємством, і пов’язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність. Результати 

зовнішньоекономічної діяльності Компанії перераховуються із валюти в гривню. Українська 

гривня є також валютою представлення консолідованої фінансової звітності за Міжнародними 

стандартами фінансової звітності. 

Всі дані консолідованої фінансової звітності округлені з точністю до цілих тисяч гривень 

(кордон суттєвості в розмірі 1,0 тис. грн.), якщо інше не зазначено в окремих звітах та 

примітках. 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у консолідованої фінансовій звітності 

у гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на 

дату їх визнання. При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, 

на останню дату місяця та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено 

наприкінці попереднього робочого дня та що діє впродовж всього наступного робочого дня. 

Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були 

наступними: 1 долар США на 31.12.2017=28,067223, на 31.12.2016=27,190858; 1євро на 

31.12.2017=33,495424, на 31.12.2016=28,422604. 

Консолідована фінансова звітність Компанії складається станом на 31 грудня 2017 року.  

Звітний період. Звітний період включає 12 місяців: з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року. 

Дана фінансова звітність складається із наступних фінансових форм:  

Номер 

стандарту 

Назва стандарту. МСФЗ і МСБО та правки до них, ефективна дата яких 

настає у 2018 році або пізніше:: 15, 9, 16. МСФЗ, в які внесені зміни:  

МСФЗ 15 

«Виручка від контрактів з клієнтами» - Введено п’ятиступеневу модель 

визнання виручки. Величина виручки визначається у сумі очікуваної оплати за 

переданий товар або надану послугу (а не за справедливою вартістю 

відшкодування). (01.01.2018 р.,  дострокове застосування дозволено). 

МСФЗ 9 

«Фінансові інструменти» - Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових 

активів та зобов'язань, поліпшена модель обліку операцій хеджування, нова 

модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків. 

(01.01.2018 р., дострокове застосування дозволено). 

МСФЗ 16 

«Оренда» - Колишній стандарт, МСБО (IAS) 17 «Оренда», не дозволяв 

інвесторам та іншим користувачам звітності отримати чітке уявлення про стан 

лізингових активів і зобов'язань у цікавій для їх організації. 

Новий стандарт забезпечить лізингові активи і зобов'язання компаній 

необхідною прозорістю та виведе позабалансове лізингове фінансування з тіні. 

(01.01.2019 р., дострокове застосування дозволено, але тільки лише для 

компаній, також використовують МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з 

клієнтами»). 

МСБО 7 

«Ініціатива з розкриття» - Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 

01.01.2018р. 

МСБО 12 

«Визначення відстрочених податкових активів по нереалізованих збитках» 

Дата застосування – фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018р.  

МСФЗ 2 

«Класифікація та оцінка платежів на основі акцій» - Дата застосування – 

фінансовий рік, що почнеться 01.01.2018р. 

МСФЗ 10 

«Консолідована фінансова звітність» та МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в 

асоційовані та спільні підприємства» - Дата застосування – дата застосування 

ще не визначена. 



Форма № 1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 

Форма № 2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 

Форма № 3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» 

Форма № 4 – «Звіт про власний капітал »  

Консолідована фінансова звітність є складеною відповідно до МСФЗ тільки тоді, якщо 

відповідає всім вимогам діючих МСФЗ, які є обов'язковими для виконання на дату складання 

фінансової звітності. Консолідована фінансова звітність складається на основі припущення, що 

Компанія є безперервно діючою  і  залишатиметься діючою в досяжному майбутньому.  

Керівництвом компанії прийнято Рішення від 22.02.2018р. про оприлюднення фінансової 

звітності. 

3. Принципи облікової політики (суттєві положення) 

 

Концептуально основою цієї консолідованої фінансової звітності є Міжнародні стандарти 

фінансової звітності в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  

Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності (надалі - МСФЗ),  які є обов'язковими для виконання на дату складання 

консолідованої фінансової звітності. 

Основи оцінки складання консолідованої фінансової звітності.  

 

Консолідовані фінансові звіти складені на основі принципу безперервної діяльності 

Компанії, який передбачає реалізацію активів та погашення зобов’язань при звичайному веденні 

господарської діяльності.  Складення фінансових звітів вимагає від управлінського персоналу 

здійснення попередніх оцінок та припущень. Через невизначеність, властиву здійсненню таких 

попередніх оцінок, фактичні результати, відображені в майбутніх періодах, можуть базуватися 

на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок. 

Оцінюючи,  чи  відповідає  стаття  визначенню  активу,  зобов’язання  або власного  

капіталу,  Компанія  звертає  увагу  на  сутність  та  економічну реальність, а не лише на їхню 

юридичну форму. 

До спеціального розпорядження керівника Компанії вважати всі активи, які перебувають 

у власності Компанії, контрольованими й достовірно оціненими на підставі первісної вартості, 

зазначеної в первинних документах на момент їхнього визнання. 

Вважати активами ті об'єкти, які не використовуються в основній діяльності, але від яких 

очікується одержання економічних вигід у випадку їхньої реалізації третім особам.  Об'єкти, які 

не визнаються активами, затверджуються спеціальним розпорядженням керівника Компанії. 

Елементами,  які  безпосередньо пов’язані  з оцінкою діяльності в звіті про прибутки та збитки, є 

доходи та витрати.  

Для складання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ керівництво 

здійснює оцінку активів, зобов'язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.  

Відповідність облікової політики протягом року є постійною і протягом року не змінювалась. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які вільно конвертуються у готівку і 

які підлягають незначному ризику змін у вартості. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 

готівкові грошові кошти, поточні і кореспондуючі рахунки, депозити в банках з початковим 

строком погашення 180 днів і менше. 

Загальні принципи складання консолідованої фінансової звітності за 2017рік. 

Консолідована фінансова звітність за 2017рік складена Товариством з урахуванням вимог 

МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» в частині того, що об’єкт інвестування 

консолідується з дати, коли інвестор отримав контроль над таким об’єктом інвестування ( 

МСФЗ 10,Додаток В, розділ «Перехід», п.В4 а)). Тому  Консолідована фінансова звітність 

Товариства за 2017рік містить консолідовані дані фінансової звітності на початок та на кінець 



2017року – починаючи зі звітного періоду, протягом якого були наявні відносини контролю з 

боку інвестора – ПрАТ «СК «Перша» над об’єктом інвестування – ТОВ «ПАНТА РЕЙ 

СИСТЕМ». 

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ) – 

01.01.2012р. ПАТ «Фінансові інструменти яких не обертаються на активному (організованому) 

фондовому ринку, та які не знаходяться в стані реєстрації випуску таких фінансових 

інструментів. 

Для проведення процедури консолідації ПрАТ «СК «Перша» була проведена перевірка   

відповідності вимогам МСФЗ оцінки активів та зобов’язань, відображених на балансі (Звіт про 

фінансовий стан) за 2017року дочірнього підприємства - ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ». За 

результатами здійсненого аналізу Товариство підтверджує повну відповідність оцінки активів та 

зобов’язань, відображених в Балансі (звіті про фінансовий стан) за 2017рік ТОВ «ПАНТА РЕЙ 

СИСТЕМ») вимогам МСФЗ.  

А також річна фінансова звітність ПрАТ «СК «Перша» за 2017рік та річна фінансова 

звітність ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» за 2017рік складена станом на 31.12.2017рік із 

застосуванням концептуальної основи складання фінансової звітності відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності та з використанням єдиних облікових політик для 

подібних операцій. 

Консолідована фінансова звітність за 2017рік складена шляхом здійснення наступних дій: 

• Об’єднання річної фінансової звітності ПрАТ «СК «Перша» за 2017рік та річної 

фінансової звітності ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» за 2017рік шляхом обчислення суми 

подібних статей активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів та витрат; 

• Виключення балансової вартості інвестицій материнської компанії – ПрАТ «СК «Перша» 

в дочірнє підприємство – ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» та частки материнської компанії 

в дочірньому підприємстві (100,0% статутного капіталу ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ»). 

Коригування. 

• При консолідації фінансове становище та результати діяльності групи компаній 

показуються так, ніби вони були єдиною компанією. 

• Якщо члени однієї групи здійснюють між собою господарські операції (що більш ніж 

ймовірно), сума дебіторської заборгованості буде дорівнювати сумі кредиторської 

заборгованості у іншої. При об’єднанні балансів у процесі консолідації ці суми у фінансовій 

звітності групи взаємозараховуються. 

Всі внутрішньо групові суми в балансі (дебіторська і кредиторська заборгованість) у звіті про 

сукупні прибутки і збитки при консолідації усуваються. Напрямок продажу значення не має. 

 

Нереалізований прибуток 

Суми по внутрішньо груповим розрахункам при консолідації виключають. Основна причина 

появи цих сум – торгівельні операції між компаніями групи (внутрішньо групові операції). 

Згідно МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», залишки по розрахункам усередині 

групи, операції у середині групи, а також нереалізований прибуток від таких операцій 

підлягають виключенню. Це значить, що нерозподілений прибуток повинен виключатися із 

суми товарно-матеріальних запасів.  

Для консолідації фінансової звітності за 2017 рік початкове сальдо по статтям фінансової 

звітності прийнято тотожне  кінцевому  сальдо по статтям фінансової звітності станом на 

31.12.2016 року.  

 

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ. 

Непохідні фінансові інструменти.  

До непохідних фінансових інструментів відносяться інвестиції в пайові та боргові цінні папери, 

інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, кредити і позики, а також 

інша кредиторська заборгованість. 



Компанія спочатку визнає дебіторську заборгованість, а також депозити на дату їх видачі 

(виникнення). 

Первісне визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи, визначені в категорію 

інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку за період) здійснюється на дату укладання угоди, в результаті якої 

підприємство стає стороною за договором, який являє собою фінансовий інструмент. 

Компанія припиняє визнання фінансового активу в той момент, коли вона втрачає передбачені 

договором права на потоки грошових коштів за цим фінансовим активом або коли вона передає 

свої права на отримання передбачених договором потоків грошових коштів за цим фінансовим 

активом в результаті здійснення угоди, в якій іншій стороні передаються практично всі ризики і 

вигоди, пов’язані з правом власності на цей фінансовий актив. 

Будь-яка участь у переданих фінансових активах, сформованих Компанією або збережених за 

нею, визнається в якості окремого активу або зобов’язання. 

Фінансові активи та зобов’язання згортаються і представляються у звіті про фінансовий стан за 

нетто-величиною тільки тоді, коли Компанія має юридичне право на їх взаємозалік і має намір 

або зробити розрахунки по ним на нетто-основі або реалізувати актив і погасити зобов’язання 

одночасно. 

Компанія має наступні непохідні фінансові активи: фінансові активи, які оцінюються за 

справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, депозити 

та дебіторську заборгованість, а також фінансові активи, наявні для продажу та групи вибуття. 

Фінансові активи, наявні для продажу та групи вибуття.   

Дана категорія цінних паперів за МСФЗ включає цінні папери та корпоративні права, які 

Компанія має намір утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані 

в залежності від вимог ліквідності або зміни процентних ставок, обмінних курсів або цін на акції 

тощо. 

Компанія класифікує інвестиційні цінні папери у відповідну категорію в момент їх придбання. 

Спочатку інвестиційні цінні папери та корпоративні права, наявні для продажу та групи вибуття, 

обліковуються за вартістю придбання і згодом переоцінюються до справедливої вартості на 

основі котирувань на покупку чи інші фактори. 

Інвестиції, наявні для продажу та групи вибуття, за якими немає котирувань із зовнішніх 

незалежних джерел, оцінюються за справедливою вартістю, яка заснована на результаті 

недавнього продажу аналогічних пайових цінних паперів непов'язаним третім сторонам. 

Неринкові цінні папери, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 

собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, при їх наявності. 

Дебіторська заборгованість та депозити. Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, 

який являє собою контрактне право отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від 

іншого суб’єкта господарювання. 

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, коли 

Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна оцінка 

дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки. 

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова 

вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів. 

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою 

вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми 

резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів 

та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для 

фінансових активів резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, 

Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення 

наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення 

заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника.  



Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від 

зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з подією, 

яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від 

зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування 

визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості 

вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності 

активу. 

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 

оцінки.       

Знецінення фінансових активів. Станом на кожну звітну дату фінансовий актив, не віднесений 

до категорії фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку за період, оцінюється на предмет наявності 

об’єктивних свідчень його можливого знецінення. 

Фінансовий актив є знеціненим, якщо і тільки якщо існують об’єктивні свідчення того, що після 

первісного визнання активу відбулася подія, що спричинила збиток, і що ця подія справила 

негативний вплив на очікувану величину майбутніх грошових потоків від даного активу, 

величину яких можна надійно розрахувати. 

До об’єктивних свідчень знецінення фінансових активів можуть відноситися неплатежі або інше 

невиконання боржниками своїх обов’язків, реструктуризація заборгованості перед Компанією 

на умовах, які в іншому випадку Компанією навіть не розглядалися б, ознаки можливого 

банкрутства боржника або емітента. Крім того, об’єктивним свідченням знецінення такої 

інвестиції є значне або тривале зниження її справедливої вартості нижче її фактичної вартості. 

При оцінці фактів, що свідчать про знецінення, Компанія аналізує історичні дані щодо ступеня 

ймовірності дефолту, строків відшкодування та сум понесених збитків, скоригованих з 

урахуванням суджень керівництва щодо поточних економічних і кредитних умов, в результаті 

яких фактичні збитки, можливо, виявляться більше або менше тих, яких можна було б 

очікувати, виходячи з історичних тенденцій. 

По фінансових активах, рух яких заблоковано згідно рішень Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку, Компанія оцінює підстави блокування руху. За цінними паперами, 

по яким рух заблоковано з підстав відкриття кримінального провадження чи блокування на 

строк до усунення порушення, знецінення не визнається, якщо тільки не існує інших факторів, 

що свідчать про знецінення (відкрито справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації 

юридичної особи, скасування емісії цінних паперів). Компанія може прийняти рішення щодо 

перенесення даного активу до складу «Необоротні активи, утримувані для продажу та групи 

вибуття» на строк до 1 року з дати рішення. По фінансових активах, рух яких припинено 

рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі ознак 

фіктивності, Компанія визнає знецінення, якщо протягом року з дати рішення обіг цінних 

паперів не відновлюється, емітенти не виключаються із переліку емітентів з ознаками 

фіктивності і не оскаржують рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

в установленому законом порядку, якщо тільки не існує інших факторів, що свідчать про 

знецінення (відкрито справу про банкрутство, розпочато процес ліквідації юридичної особи, 

скасування емісії цінних паперів). 

За наявності об'єктивних свідчень того, що первинна вартість може не бути відшкодована, 

фінансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, вважається знеціненим. Об'єктивне 

свідоцтво того, що первинна вартість може не бути відшкодована, на додаток до якісних 

критеріїв забезпечення, включає значне або тривале зниження справедливої вартості нижче 

величини первинної вартості. 

Якщо фінансовий актив, наявний для продажу та групи вибуття, знецінюється згідно з якісними 

або кількісними критеріями знецінення, встановленими Компанією, подальші зниження 

справедливої вартості на подальші звітні дати признається як знецінення. Таким чином, в 



кожному звітному періоді відносно фінансового актива, який був визначений таким, що 

піддався знеціненню згідно з критеріями знецінення Компанії, знецінення визнається у розмірі 

різниці між справедливою вартістю і первинною вартістю за вирахуванням раніше визнаного 

знецінення. 

Цей накопичений збиток від знецінення виключається зі складу іншого сукупного прибутку і 

включається до складу прибутку або збитку за період, являє собою різницю між вартістю 

придбання відповідного активу і його поточною справедливою вартістю за вирахуванням всіх 

збитків від знецінення, раніше визнаних у прибутку або збитку за період. 

Якщо згодом справедлива вартість знеціненого фінансового актива, класифікованого в 

категорію наявних для продажу та групи вибуття, зростає і дане збільшення можна об’єктивно 

віднести до якої-небудь події, що сталася після визнання збитку від знецінення у прибутку або 

збитку за період, то списана на збиток сума відновлюється, при цьому відновлювана сума 

визнається у прибутку або збитку за період. Проте, якщо будь-яке подальше відновлення 

справедливої вартості фінансового актива, класифікованого в категорію наявних для продажу та 

групи вибуття, який частково знецінився, в подальшому визнається в іншому сукупному 

прибутку. 

4. Дохід від надання страхових послуг. Бухгалтерський облік доходів від операцій, пов’язаних з 

укладанням договорів страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та 

відповідності. 

Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період – це 

зароблені страхові премії. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми 

надходжень страхових платежів за звітний період на суму незароблених страхових премій на 

початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених страхових 

премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у перестрахування у звітному 

періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень страхових премій, що 

відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 

Дата виникнення відповідальності відповідно до договору страхування (перестрахування). 

Договір страхування може бути розірваний на вимогу страхувальника або Компанії, якщо це 

передбачено договором страхування, а також за домовленості сторін. У разі дострокового 

припинення дії договору страхування Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові 

премії за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 

фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором, якщо інше не 

передбачено договором страхування. Сума витрат на ведення справи є доходом від страхової 

діяльності (від надання страхової послуги), так як витрати на ведення страхової справи є 

складовою частиною страхового тарифу, який застосовується при укладенні договору 

страхування, і відповідно, частиною страхового платежу, який розраховується на підставі 

страхового тарифу. Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням умов договору 

страхування Компанією, то Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові премії в 

повному обсязі на підставі розпорядження відповідальної особи. 

Оцінка за справедливою вартістю. МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» визначає 

справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Оцінка справедливої вартості – це оцінка конкретного актива або зобов’язання. Тому, оцінюючи 

справедливу вартість, суб'єкт господарювання має брати до уваги ті характеристики актива або 

зобов’язання, які учасники ринку взяли б до уваги, визначаючи ціну актива або зобов’язання на 

дату оцінки. На дату оцінки: а) програмне забезпечення придатне для негайного використання за 

його функціональним призначенням в тому стані, в якому воно перебуває на даний час; б) 

обмежень на продаж та використання актива немає. 

Оцінка справедливої вартості припускає, що актив або зобов’язання обмінюється між 

учасниками ринку у звичайній операції продажу актива або передачі зобов’язання на дату 



оцінки за поточних ринкових умов. 

Оцінка справедливої вартості припускає, що операція продажу актива або передачі зобов’язання 

відбувається або а) на основному ринку для цього актива або зобов’язання; або б) за відсутності 

основного ринку – на найсприятливішому ринку для цього актива або зобов’язання. Щодо 

активу, наявного для продажу, відсутній основний ринок. 

Компанія оцінює справедливу вартість актива, наявного для продажу, користуючись 

припущеннями, якими користувалися б учасники ринку, складаючи ціну такого активу, та 

припускаючи, що учасники ринку діють у своїх економічних інтересах.  

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана за продаж актива або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайній операції на основному (або найсприятливішому) ринку на дату оцінки 

за поточних ринкових умов (тобто вихідна ціна), незалежно від того, чи спостерігається така 

ціна безпосередньо чи оцінена за допомогою іншого методу оцінювання. ПрАТ «СК «Перша» 

здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець звітного 

періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 

справедливою вартістю 

очікуваних грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтування 

грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює ціні операції, 

в ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 

справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові 

курси організаторів 

торгів на дату оцінки, 

за відсутності 

визначеного 

біржового курсу на 

дату оцінки, 

використовується 

остання балансова 

вартість, ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

Інвестиційна 

нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 

нерухомості здійснюється за 

собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Ціни на ринку 

нерухомості, дані 

оцінки професійних 

оцінювачів 



здійснюється за справедливою 

вартістю на дату оцінки. 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних 

грошових потоків на дату оцінки. 

Дохідний 

Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вхідні грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний 

Контрактні умови, 

ймовірність 

погашення, очікувані 

вихідні грошові 

потоки 

 

5. Примітки до консолідованої фінансової звітності 

Основні принципи консолідації (статті балансу, які консолідовано): 

Показники, грн.  На 31.12.2017 

ПрАТ СК 

«ПЕРША» 

ТОВ 

«ПАНТА 

РЕЙ 

СИСТЕМ» 

Виключення 

при 

консолідації 

Консолідовний 

Баланс  

Довгострокові фінансові 

інвестиції: які обліковуються за 

методом участі в капіталі інших 

підприємств 

3400 0 -3400 0 

інші фінансові інвестиції 0 4  4 

Дебіторська заборгованість з 

бюджетом 

12 348  360 

Всього активів по балансу 468161 352 -3400 465113 

Акціонерний капітал 60000 3400 -3400 60000 

Резервний капітал 2977 675  3652 

Нерозподілений прибуток 7539 -3723  3816 

Всього пасивів по балансу 468161 352 -3400 465113 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан 

Нематеріальні активи. Нематеріальний актив визначається як немонетарний актив, що не має 

фізичної субстанції та може бути ідентифікований. Під ідентифікацією активів розуміється 

визнання активів як відокремлюваних один від одного об’єктів бухгалтерського обліку. 

Оскільки НА (програмне забезпечення та ліцензії), не можна продати, обміняти, здати в оренду 

та передавати будь-яким іншим способом, в Компанії прийнято рішення, що вищенаведений 

перелік як актив не визнається.  

 

Основні засоби. 

Власні активи. Об’єкти основних засобів відображаються за фактичними витратами за 

вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення. 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. 

Компанія оцінює інші групи основних засобів, які відповідають критеріям визнання 

активу, за  собівартістю. Собівартість об’єкта основних засобів складається з:  

а)  ціни його придбання.   

б) будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця розташування 

та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 

персоналом. 

У разі якщо об’єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають різний 

строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об’єкти основних 

засобів. Компанія визначає наступні групи основних засобів та строки їх корисного 

використання які представлені в таблиці таким чином: 

Найменування Критерій 

суттєвості  

Ліквідаційна 

вартість 

Строк 

корисного 

використан

ня не 

менше 

Метод 

нарахування 

амортизації 

Наступна 

оцінка 

Будівлі та інша 

нерухомість 

5% історичної 

вартості 

Амортизова

на 

50 Прямолінійний Справедл

ива 

Меблі та 

обладнання 

від 6,0 тис. 

грн. 

Амортизова

на 

5 Прямолінійний Історична 

Транспортні 

засоби 

2% історичної 

вартості 

Амортизова

на 

7 Прямолінійний Історична 

Основні засоби, 

не готові до 

користування 

2% історичної 

вартості 

Амортизова

на 

- Прямолінійний Історична 

Машини та 

обладнання 

(інші) 

2% історичної 

вартості від 2 

років до 6,0 

тис. грн 

Амортизова

на 

2 Прямолінійний Історична 

Інші основні 

засоби  

від 6,0 грн Амортизова

на 

7 Прямолінійний Історична 

Малоцінні 

нематеріальні 

активи  

до 6,0 тис. грн Амортизова

на 

5 100 % Історична 

Невиробничі 

основні засоби  

5% історичної 

вартості 

Історична 5 Не 

застосовується 

Історична 

 

Амортизація. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у 

придатному для використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу 

витрат звітного періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується 

прямолінійний метод нарахування амортизації на щомісячній основі у відповідності до строків 

корисного використання.  

Компанія починає амортизацію активу з наступного місяця, коли він стає придатним для 

використання, тобто  коли  він  доставлений  до місця  розташування  та  приведений  у  стан,  у 

якому  він  придатний  до  експлуатації  у  спосіб,  визначений  управлінським персоналом. 

Придатність об’єкта до використання підтверджується актом приймання-передачі (внутрішнього 

переміщення) типова форма 0З-1 (наказ Міністерства Статистики України від 29.12.1995 р. № 

352), який затверджується Генеральним директором Компанії (заступником чи іншим 

уповноваженим на те працівником). 



Амортизаційні відрахування за кожен період  Компанія визнає у витратах звітного періоду. 

Компанія припиняє амортизацію активу на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з 

якої актив класифікують як утримуваний для продажу  (або  включають  до ліквідаційної групи, 

яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняють 

визнання активу. 

Склад основних засобів та їх рух протягом 2017 року:    тис.грн. 

  Залишок на 

початок року 

Надійш

-ло  

Вибуло  Нарах

овано 

аморт

изації  

Залишок на кінець 

звітного періоду 

Групи 

основних    

засобів  

первісна 

(переоці

-нена) 

вартість  

Знос первісна 

(переоці

-нена) 

вартість  

знос первісн

а 

(перео-

цінена) 

вартість  

знос 

Земельні 

ділянки 

0 0          0 0 0 0 0 0          

Будинки, 

споруди та 

передавальні 

пристрої  

44 710 1333 - 102 102 881 44 608 2112 

Машини та 

обладнання 

3 279 1665 848 149 98 474 3 978 2041 

Транспортні 

засоби 

5 904 2879 1 937 122 46 407 7 719 3240 

Інструменти, 

прилади, 

інвентар 

(меблі)  

1 036 665 119 16 14 113 1 139 764 

Інші основні 

засоби 

318 18 201 - - 16 519 34 

Разом по 

основним 

засобам: 

55247 6560 3 105 389 260 1891 57963 8191 

 

На балансу Компанії обліковуються активи придбані, але не введені в експлуатацію, об’єкти на 

початок звітного періоду у сумі 581 тис. грн. на кінець 581 тис. грн. 

  

На обліку Компанії знаходяться основні засоби, які перебувають на території проведення 

антитерористичної операції. У разі отримання сертифіката Торгово-промислової палати 

України, що підтвердить настання обставин непереборної сили (форс-мажору), буде 

відображено ліквідацію основних засобів у фінансовій та податковій звітності. Автомобілі 

знаходиться на території Луганської області, не підконтрольній Україні. Об’єкт основних 

засобів (надводний павільйон), який знаходиться на території Криму, визнано активом, так як 

існує вірогідність його продажу. Амортизація не нараховується з 01.01.2013р. Амортизація на ці 

вище описані активи у період 2017 не нараховувалась.  

Облік по вищенаведеним активам представлено в наступній таблиці. 



Активи Активи 

Дата введення 

в 

експлуатацію 

Початкова 

вартість 
Амортизація 

Залишкова 

вартість 

Автомобіль Land Rover Discovery АА 

1000 ОМ 

10.11.2011 817 223 594 
 

Автомобіль Шкода Елеганс 1,8/118 

АА9580 ІО 

31.05.2010 290 108 182 
 

Надводний павільйон, АРК м.Євпаторія 29.09.2012 332 3 329  

Всього:  1 439 334 1 105  

Переоцінка основних засобів протягом 2017 року не проводилася.  

Усі основні засоби, що розкриті у фінансовій звітності, належать ПрАТ «СК «Перша» на правах 

власності. ПрАТ «СК «Перша» має обмеження щодо використання основних засобів, що 

перебувають на території, непідконтрольній Україні, всі інші основні засоби, за виключенням 

вказаних вище, не передані у заставу або у інше забезпечення зобов’язань, у т.ч. третім осіб. 

Інвестиційна нерухомість 

Компанія до складу інвестиційної нерухомості відносить офісні приміщення, що 

використовуються для отримання доходу від операційної оренди. 

Приміщення, які були здані в оренду, відображаються в балансі (рядки 1015), як 

інвестиційна нерухомість.  

В звязку з рішенням щодо продажу приміщень активи із складу «інвестиційна 

нерухомість» перенесено до складу «актив, наявний для продажу та групи вибуття» (рядок 

1200).  

 

Перелік змін за період 2017р.по інвестиційній нерухомості відображено в наступній таб. тис. 

грн. 

На початок періоду Вибуло за період Справедлива вартість на 

кінець періоду  

21 652 11 243 10409 

 

Згідно з принципом визнання, Компанія не визнає в балансовій вартості інвестиційної 

нерухомості витрати на поточне обслуговування цієї нерухомості. Натомість ці витрати 

визнаються збитками під час їх здійснення.  

Для оцінки інвестиційної нерухомості Компанія використовує модель обліку по 

справедливій вартості. Ця модель ґрунтується на визначенні справедливої вартості (тобто 

існуванні ринку по аналогічних об'єктах). Справедлива вартість визначається  за оцінкою, що 

зроблена незалежними експертами. 

 

Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття включають наступні зміни за 

період 2017 р., а саме в зв’язку з неоднозначним рішенням Національної комісії з цінних паперів 

та фондового ринку «про блокування на строк до усунення порушення» ПАТ «Профінанс» (код 

37249988) керівництвом компанії прийнято рішення щодо перенесення залишкової вартості 

цього активу з поточних фінансових інвестицій до складу «Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття»; по ПТ «Гарант-транзит» (код 36387338) та офісному приміщенню 

прийнято рішення найближчим часом здійснити продаж. Всі вказані інвестиції відображені у 

складі «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття». 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних, депозитних 

рахунках, в касі підприємства, а також кошти, розміщені на рахунках Моторного 

(транспортного) страхового бюро України (надалі – МТСБУ), але які є коштами страховиків 

згідно «Порядку фінансових взаємовідносин між страховиками-повними членами МТСБУ для 

забезпечення безумовного виконання зобов’язань за договорами міжнародного страхування». 



В балансі Компанії грошові кошти відображені наступним чином за 2016р. та 2017р.: 

Грошові кошти та їх еквіваленти:  147 306 205 931 

Готівка 347 183 

Рахунки в банках* 146 959 205 748 

 

*Рахунки в банках включають: 

Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» - 13 907 тис. грн., 

в т.ч. Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в іноземній валюті – 3 470 тис. грн., 

Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» - 77 601 тис. грн., 

в т.ч. Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в іноземній валюті – 3 350 тис. грн., 

Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ – 110 675 тис. грн., 

в т.ч. Депозитні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ в іноземній валюті – 12 410 тис. грн., 

Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ – 3 565 тис. грн., 

в т.ч. Поточні рахунки ПрАТ «СК «Перша» в МТСБУ в іноземній валюті – 412 тис. грн. 

Кошти Компанії на рахунках МТСБУ враховуються для представлення страхових 

резервів за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до п. 43.4. статті 43 

Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів». 

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 банківської установи за інвестиційним рівнем 

на 

31.12.2017р. 

рейтинг uaA- та вище 200 752 

рейтинг uaBBВ - та вище 5150 

рейтинг «Комінвестбанку» не знайдено, але це поточний рахунок для сплати 

поточних платежів, сальдо якого наступного дня списується на основні 

рахунки, відкриті у банківських установах з високим рейтингом 29 

Разом: 205 931 

 

Інші фінансові інвестиції, які обліковуються за собівартістю. 

 

На балансі стр.1035 на суму 4тис.грн., обліковується доля в статутному капіталі, це 10% істотної 

участі в капіталі товариства ТОВ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"ПАНТА РЕЙ АСИСТАНС"  (ТОВ "ПАНТА РЕЙ АСИСТАНС"). 

Види діяльності: 

 Код КВЕД 64.20.0 ДІЯЛЬНІСТЬ ЗВ'ЯЗКУ; 

Код КВЕД 67.20.0 ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ; 

Код КВЕД 70.11.0 ОРГАНІЗАЦІЯ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ 

ПРОДАЖУ ЧИ ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ; 

Код КВЕД 70.32.0 УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ; 

Код КВЕД 74.14.0 КОНСУЛЬТУВАННЯ З ПИТАНЬ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА 

УПРАВЛІННЯ; 

Код КВЕД 74.30.0 ТЕХНІЧНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ; 

Код КВЕД 50.20.0 ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ АВТОМОБІЛІВ (основний); 

Код КВЕД 70.12.0 КУПІВЛЯ ТА ПРОДАЖ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; 

Код КВЕД 70.20.0 ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА; 



Код КВЕД 70.31.0 ДІЯЛЬНІСТЬ АГЕНТСТВ НЕРУХОМОСТІ; 

Код КВЕД 74.87.0 НАДАННЯ ІНШИХ КОМЕРЦІЙНИХ ПОСЛУГ. 

Протягом 2017року оборотів по всім видам діяльності не відбувалось.  

 

Фiнансовi інвестиції  

 

У період 2017р. в зв’язку з підставами на блокування цінних паперів знецінення по активу 

визначається частково або стовідсотково, зменшення корисності відбулося на загальну суму 

23 359 тис. грн. по наступних фінансових інвестиціях, а саме: ПАТ «Профінанс» (код 37249988), 

ТОВ «Старпром-Капітал» (код 33831868), ТОВ КУА "Абсолют Капітал" (ЗНВПІФ "Абсолют 

Аргентум") (код 38404576), ТОВ КУА "Абсолют Капітал" (ЗНВПІФ "Абсолют Платінум") (код 

38404576). При первісному визнанні оцінюються за вартістю придбання (собівартістю), а станом 

на дату складання консолідованої фінансової звітності - за справедливою вартістю, зміна якої 

відображається через прибутки/збитки. 

- активи щодо ПАТ «Профінанс» за залишковою вартістю на загальну суму 20 085 перенесено з 

поточних фінансових інвестиції до складу «Необоротні активи, утримані для продажу, та групи 

вибуття». 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 

 

 МТСБУ було створене на виконання Декрету Кабінету Міністрів України “Про 

страхування” від 10 травня 1993 року № 47-93 та відповідно до Установчої угоди від 10 березня 

1994 року про створення МТСБУ, підписаної страховиками, яким дозволено займатися 

страхуванням відповідальності власників транспортних засобів за шкоду, заподіяну третім 

особам, та за умовами, передбаченими міжнародними договорами України щодо вказаного виду 

страхування і діє зокрема як офіційний гарант відшкодування українськими страховими 

компаніями бенефіціаріям у Європі шкоди, завданої третім особам, за договорами обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Фонд страхових гарантій гарантує виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди майну 

потерпілих, фонд захисту постраждалих - виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди життю і 

здоров’ю потерпілих. Додатковий страховий фонд страхових гарантій по «Зеленій картці» 

гарантує виплати МТСБУ у випадку заподіяння шкоди третім особам у Європі за договорами 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів. Кошти страховиків розмішуються на депозитних рахунках у банках. На 

такі гарантійні депозити нараховуються проценти і всі вони розміщені у вітчизняних банках. 

Депозити у додатковому страховому фонді страхових гарантій є страховим резервом, 

управління яким від імені Компанії здійснює МТСБУ. Згідно із Законом України “ Про 

обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів ” внески страхових компаній до резервних фондів МТСБУ повертаються страховим 

компаніям після закінчення періоду, протягом якого вони можуть бути використані МТСБУ для 

покриття збитків у випадку невиконання зобов’язань страховиком, що видав поліс. Зазначені 

гарантійні депозити будуть повернені Компанії, коли в обігу не буде полісів, за якими можуть 

виникнути збитки. 

Залишок коштів у МТСБУ визнається за сумою платежів, здійснених до централізованих 

страхових резервних фондів під управлінням МТСБУ. Крім того, цей залишок збільшується на 

суму щомісячних відрахувань і зменшується на суму регламентних виплат та пов’язаних з ними 

витрат, які відшкодовуються МТСБУ за рахунок цих коштів у частці, віднесеній на страховика. 

Процентні доходи, зароблені за залишком коштів у МТСБУ, визнаються у складі фінансового 

доходу. Оскільки залишок коштів у МТСБУ не має фіксованого строку, він відноситься до 

категорії фінансових активів для подальшого продажу і обліковується відповідним чином згідно 

з вимогами МСБУ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Станом на кінець  звітного 

періоду залишок коштів у МТСБУ становить 26748 тис. грн. знецінення не відбулося. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83_%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

Дебіторська заборгованість  

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. 

 Сума резерву на погашення сумнiвної та безнадiйної заборгованості (4371 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 діяльністю заборгованість за інші товари роботи послуги 

складає 1680 тис. грн. На дату затвердження фiнансової звiтностi у Компанiї iснують залишки на 

поточних рахунках банків, які перебувають у станi лiквiдацiї згiдно з рiшеннями Нацiонального 

Банку України на загальну суму 2691 тис.грн.:  

 

- ПАТ АКБ «СОЮЗ» - 2 тис. грн..; 

- ПАТ «Євробанк» - 2 388 тис. грн.; 

- ПАТ «Український професійний банк» -72 тис. грн.; 

- ПАТ «Укргазпромбанк» - 10 тис. грн.; 

- Східно-промисловий банк – 187 тис. грн.; 

- ПАТ «Радикалбанк» - 32 тис. грн.  

 

Акціонерний капітал і дивіденти. Звичайні акції відображаються у складі власних коштів. 

Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад номінальну вартість 

випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного капіталу. 

Можливість Компанії оголошувати і виплачувати дивіденди підпадає під регулювання 

чинного законодавства України. 

Дивіденди відображаються у консолідованій фінансовій звітності як розподіл прибутку в 

міру їх оголошення. За результатами 2016р. нараховані у сумі 12000 тис. грн., які виплачені у 

період 2017р. повністю. 

Капiтал  

Статутний капiтал - це зафiксована в установчих документах загальна номiнальна вартiсть 

випущених акцій (60 000тис.грн.), відсоток акцій, які належать акціонерам, розкрито у таблиці 

Акціонери (Засновники). 

Капітал в дооцінках на початок (31509тис.грн.), сума дооцінки нерухомості –1039тис.грн. та 

сума відстрочених податкових зобов"язань на суму 133тис.грн. на кінець періода 

(30 603тис.грн.). 

Резервний капiтал (3652тис.грн.) формується щорiчними вiдрахуваннями з нерозподiленого 

прибутку, нараховано 104 тис. грн. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного фонду 

визначається статутом, але не менше 5 % від чистого прибутку, та інший резервний капітал 

сформований при консолідації фінансової звітності на суму 675тис.грн.  

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) на кінець періода 3816 тис. грн. Прибуток 

(непокритий збиток) сформований за рахунок виплачених дивідендів -12000тис.грн., за рахунок 

щорiчних вiдрахувань до резервного фонду -104 тис.грн., чистого прибутку 2080тис.грн., та 

збитку в гр. інший сукупний дохід консолідації фінансової звітності -3723тис.грн., та сума змін  

інших резервів - 6 420 тис.грн. 

Нерозподілений прибуток групи визначається розрахунковим шляхом (тис. грн.): 

Нерозподілений прибуток ПрАТ СК «ПЕРША»                                                          7 239                                                 

Частка в нерозподіленому прибутку/збитку ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ»              -3 723       

Нереалізований прибуток                                                                                                       0 

Разом                                                                                                                                   3 816                                                                                                       



Інші резерви рядок 1435 балансу: до складу входить резерв коливань збитковості 6645тис. грн. 

Формування цього страхового технічного резерву для страховиків є обов'язковим у 

відповідності до п. 2.3 Методики, затвердженої Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України вiд 17.12.2004р. №3104 iз змінами та 

доповненнями. При цьому ст. 14 МСФЗ 4 "Договори страхування" забороняє страховику 

признавати зобов'язання по резерву коливань збитковості. В зв’язку з цим нарахування та зміни 

по вищевказаному резерву обліковуються за рахунок інших резервів капіталу. Загальний опис 

по резервам викладено у розділі «резерви». 

Розрахунок гудвілу на дату придбання дочірньої компанії 

Чисті активи ТОВ «ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» 

 Звітна дата 31.12.2017 р. Дата придбання 29.12.2017 р. 

Акціонерний капітал 3 400 3 400 

Нерозподілений прибуток -3 444 -3 444 

Неоплачений капітал - 279 -279 

Резервний капітал 675 675 

Чисті активи 352 352 

 

Початкова вартість інвестиції                                        3 400 

Частка в чистих активах на дату придбання                   352    

Гудвіл   (3 400 –  352)                                                       3 048           

Знецінення гудвілу                                                         -3 048 

Гудвіл на звітну дату                                                              0         

 

Резерви.  

Страхові резерви. Страхова діяльність – це різновид діяльності, за якої страхова послуга 

надається клієнтові протягом строку дії договору страхування. У зв’язку з цим для визначення 

реального фінансового результату від страхової діяльності страхова компанія створює страхові 

резерви. 

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплат страхових сум і страхового відшкодування за видами страхування. 

У разі передання страхового ризику в перестрахування страхова компанія визначає частки 

перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами страхування одночасно з 

розрахунком технічних резервів. 

Формування та облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється 

відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування» та Методики формування страхових 

резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої Розпорядженням 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 р.  

Страхові резерви – величина, яка визначає грошову оцінку зобов'язань страховика за 

договорами страхування (перестрахування), розрахована відповідно до вимог законодавства з 

метою забезпечення майбутніх страхових виплат залежно від видів страхування. Кожен вид 

зобов’язань страховика покривається відповідним видом страхового резерву. 

Страхова компанія, яка здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, формує і веде 

облік таких технічних резервів за видами страхування. 

Резерв незароблених премій – це частина премій за договорами страхування, які відповідають 

страховим ризикам, що не минули на звітну дату.  

Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 

окремо і загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених 

премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом «1/24». 

Резерв незароблених премій за договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 



відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховується окремо по кожному 

договору страхування методом "1/365" ("pro rata temporis"). Розрахунок частки перестраховиків 

у резерві незароблених премій здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв 

незароблених премiй, та у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. 

Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) та 

суми часток страхових платежів, що сплачувались перестраховикам, визначались у обсязі 80 %. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) - це оцінка обсягу зобов’язань страхової 

компанії для здійснення виплат страхових сум і страхового відшкодування за відомими 

вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не оплачені або 

оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли у зв’язку із страховими випадками, 

що відбулися у звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страхову компанію 

повідомлено. Величина цього резерву визначається страховою компанією за кожною 

неврегульованою претензією. 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) - це оцінка зобов’язань страхової компанії із 

здійснення страхових виплат і страхового відшкодування, включаючи витрати на врегулювання 

збитків, які виникли у зв’язку із страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про 

факти настання яких страховій компанії не було заявлено на звітну дату. Резерв збитків, які 

виникли, але не заявлені, визначаються за визначеним видом страхування з використанням 

актуарних методик.  

Розрахунок резерву коливань збитковості формується лише за обов'язковим страхуванням 

цивiльно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Резерв 

відображений у рядку 1435 балансу в складі інших резервiв капiталу. Формування цього 

страхового технічного резерву для страховиків є обов'язковим у відповідності з п. 2.3 Методики, 

затвердженої Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 17.12.2004р. № 3104 iз змiнами та доповненнями.  

 

Резерв катастроф (catastrophe reserve - CR) формується з метою здійснення страхових виплат і 

страхового відшкодування у разі настання природних катастроф або значних промислових 

аварій, у результаті яких буде завдано збитків численним застрахованим об'єктам, і коли настає 

потреба здійснювати виплати страхового відшкодування в сумах, що значно перевищують 

середні розміри збитків, узяті за основу при розрахунку страхових тарифів. Розрахунок резерву 

катастроф здійснюється лише за обов'язковим страхуванням цивільної відповідальності 

оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 

інциденту, відповідно до Методики, затвердженої Розпорядженням Державної комісії з 

регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104. 

 

Сформовані страхові резерви включають: 

• резерв незароблених премiй 114 135 тис. грн.; 

• резерви заявлених збиткiв 176 882 тис. грн.; 

• резерв збитків, які виникли та незаявлені 24 166 тис. грн.; 

• резерв катастроф 17 тис. грн. 

• Всього : 315 200 тис. грн.  

Резерв коливань збитковості 6 645 тис. грн. рядку 1435 балансу, опис вище по тексту. 

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій складає (28 319 тис. грн.).  

Частка перестраховиків у резерві заявлених збиткiв складає (67 613 тис. грн.).  

Частка перестраховиків у резерві «резерв збитків», які виникли та незаявлені, складає 

(8284тис.грн.).  

Всього : 104216 тис. грн. 

Розрахунок резервів підтверджується висновком незалежного актуарія. 

 



Інші довгострокові зобов’язання отримані аванси по договорам оренди та попередня сплата по 

договору купівлі-продажу приміщення, строк яких більше року - 7286 тис. грн.  

 

Резерв відпусток та виплати працівникам При визначенні величини зобов’язань щодо 

короткострокових винагород співробітників дисконтування не застосовується і відповідні 

витрати визнаються по мірі виконання співробітниками своїх трудових обов’язків. Резерв на 

виплату заробітної плати компанія не нараховує згідно з Наказом про облікову політику.  

Компанія формує резерв відпусток згідно МСБО 37. Розрахунок резерву проводиться 

згідно з чинним законодавством відповідно до невикористаної відпустки та середнього 

заробітку працівника з застосуванням коефіцієнту згідно п. 10 Постанови КМУ № 100 від 

08.02.1995р.. 

Використання забезпечення відпусткових відбувається протягом року під час 

нарахування відпусток працівників або під час виплати їм компенсації за невикористану 

відпустку під час звільнення. 

Резерв відпусток на 31.12.2017- 2 028 тис. грн., використано за звітний період 1088 тис. грн. 

 

Довгострокові кредити банків. 

Станом на 31.12.2017 року відсутня заборгованість за довгостроковими кредитами. 

 

Короткострокові кредити банків. 

Станом на 31.12.2017 року відсутня заборгованість за короткостроковими кредитами. 

 

Зобов'язання. 

 

Зобов'язання Компанії включають: 

- Розрахунки з бюджетом (р.1620)-  2152 тис. грн.; 

- Розрахунки зі страхування (р.1625) -  39 тис. грн.; 

- Розрахунки з оплати праці (р.1630) -  408 тис. грн.; 

- Розрахунки за одержаними авансами від страхувальників (р.1635) – 4348 тис. грн.; 

Поточна кредиторська заборгованість за надані послуги (р.1650) - 19686 тис. грн.  

включає: 

- Заборгованість за договорами перестрахування – 9412 тис. грн.; 

- Нараховані виплати та відшкодування страхувальникам, застрахованим особам та 

потерпілим – 2064 тис. грн.; 

- Інша кредиторська заборгованість та заборгованість за агентськими договорами – 

8210 тис. грн.; 

- Інші поточні зобов’язання за товари, роботи, послуги: розрахунки з підзвітними 

особами 3 тис. грн.; за товари, роботи, послуги 736 тис. грн.; договір купівлі-продажу 

частки у статутному капіталі 2158 тис. грн.; поточні зобов’язання за товари, роботи, 

послуги 25 тис. грн., загальна сума по балансу (р.1690) - 2922 тис. грн.   

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Звіті про фінансовий стан (Звіт про сукупний 

дохід)  

Визнання доходів і витрат. Облік доходів Страхової Компанії здійснюється у відповідності до 

МСБО (IAS) 18 «Дохід» за виключенням доходу за договорами страхування.  

Дохід, отриманий Страховою компанією від діяльності іншої, ніж страхування, обліковується у 

складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу. 

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється як 

імовірне і якщо може бути надійно оцінений, незалежно від часу здійснення платежу. Страхові 

премії, а також інші доходи і витрати, як правило, відображаються у відповідності з принципом 

нарахувань на дату надання відповідної послуги. 

https://docs.dtkt.ua/doc/1056.80.0#pn83


Прибутки та збитки від перерахунку залишків в іноземній валюті відображаються в доходах, 

витратах. 

Платежі за договорами операційної оренди визнаються у прибутку або збитку рівномірно 

протягом строку дії оренди. 

Дохід визнається за методом нарахування під час збільшення активу або зменшення 

зобов'язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 

рахунок внесків учасників Компанії), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 

визначена. 

 

Контроль і звітність 

• Звіт про фінансові результати показує дохід, отриманий від використання активів, 

підконтрольних материнській компанії 

• Дивіденди, отримані від дочірньої компанії, постатейно, аж до прибутку після 

оподаткування, змінюються на частину доходів і витрат дочірньої компанії (100%), що 

контролюється материнською компанією. 

• Фактор власності враховується шляхом визначення частини  прибутку після врахування 

податків дочірньої компанії, що належать монітарним акціонерам, у прибутку після 

вирахування податків, показаного у звіті по сукупні прибутки і збитки. Таким чином, 

залишається лише прибуток, що належить акціонерам материнської компанії. 

• Результати операцій між членами групи підлягають виключенню. 

Основні принципи консолідації Звіту про фінансові результати 

Показники, грн.  На 31.12.2017 

ПрАТ СК 

«ПЕРША» 

ТОВ «ПАНТА 

РЕЙ СИСТЕМ» 

Консолідований 

звіт про 

фінансові 

результати 

Чистий дохід  2 080 0 2 080 

 

Облік премій за договорами страхування починається з моменту надання страхового захисту, 

сума премій склала 430228 тис. грн.  

Зароблена частина премій визнається доходом у 288541 тис. грн.   

Премії, передані у перестрахування, склали 117898 тис. грн. 

Премії вважаються заробленими з дати початку страхового покриття, протягом дії страхового 

контракту на базі ризику страхування. 

Зміни в резервах: 

незароблених премій 34186 тис. грн., 

частки перестраховика 10397 тис. грн.. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): 30735 тис. грн.  

Частки страхових відшкодувань, компенсованих перестраховиками: 47528 тис. грн.  

Страхові виплати 138640 тис. грн. 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів - 23556. 

Дохід від регресу (прав вимоги) включає дохід, отриманий від заходів досудового 

врегулювання та судового захисту від відповідачів або осіб, до яких страховик має право 

вимоги. 

Доходи від операційної діяльності 12790 тис. грн.: 

від реалізації іноземної валюти, курсові різниці, одержані штрафи, пені, списана кредиторська 

заборгованість 8212 тис. грн.;   

компанія визначає дохід в момент отримання, на підставі мирової угоди або судового рішення 

(1 200 тис. грн.); 

дохід від оренди 798 тис. грн.;  



дохід від списання кредиторської заборгованості 1706 тис. грн.; 

інші доходи від операційної діяльності 874 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, 

що призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу 

внаслiдок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 

достовірно оцiненi. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 

отримання якого вони здійснені. Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного 

періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені. 

Сума страхових відшкодувань та пов'язаних з ними витрат визнається в звiтi про фінансові 

результати, коли приймається рішення про виплату відшкодування. 

Страхові виплати та відшкодування включають претензії i витрати з урегулювання претензій, 

нараховані протягом року, разом iз змінами у резервах збитків.   

Частки страхових премій, належні перестраховикам, та частки страхових виплат i відшкодувань, 

що отримуються від перестраховиків, вираховуються iз зароблених премій та нарахованих 

страхових виплат та відшкодувань відповідно. 

 

Адмiнiстративнi витрати (33 063 тис. грн.) відносяться усі витрати, пов’язані з діяльністю 

адміністративного персоналу Компанії. Адмiнiстративнi витрати можна узагальнити за статтями 

витрат: 

- Витрати на оплату праці 10799 тис. грн.  

- Відрахування на соціальні заходи 2106 тис. грн.        

- Оренда приміщення 2736 тис. грн. 

- Витрати на амортизацію 2298 тис. грн. 

- Витрати на зв'язок (в т.ч. поштовий та кур'єрський) 1705 тис. грн. 

- Утримання приміщень 380 тис. грн. 

- Банкiвськi послуги 1815 тис. грн. 

- Витрати на ремонт транспортних засобів 664 тис. грн. 

- Інформаційно-консультаційні роботи – послуги (консультації по юридичним питанням, 

адвокатським, актуарні послуги, аудиторські та інші) – 7779 тис. грн. 

- Витрати на відрядження 357 тис. грн. 

- Обслуговування оргтехніки 908 тис. грн. 

- Послуги охорони – 343 тис. грн. 

- Iншi адміністративні витрати 1173 тис. грн., а саме: придбання матеріалів 560 тис. грн., 

господарські витрати 89 тис. грн. та адміністративні послуги 271 тис. грн., страхування 

100 тис. грн., підписка та послуги по перекладу 106 тис. грн., місцеві податки 47 тис. грн. 

 

Витрати на збут (89724 тис. грн.): реклама та інші послуги, які носять рекламний характер 

4531 тис. грн., брокерська винагорода та витрати по супроводу (обслуговування) договорів 

страхування та перестрахування 79863 тис. грн., винагорода та податки 5330 тис. грн. 

 

Iншi операцiйнi витрати включають (10308 тис. грн.): 

- Собiвартiсть реалізованої іноземної валюти 4928 тис. грн.  

- Витрати від операційних курсових різниць 2274 тис. грн.; 

- Сумнівні та безнадійні борги 24 тис. грн.; 

- Штрафи, пені 67 тис. грн.; 

- Iншi операцiйнi - витрати превентивні, регламентні виплати та витрати на врегулювання 

3015 тис. грн.  

 



Інші фінансові доходи - відсотки одержані 22535 тис. грн. (в т.ч. відсотки по депозитам 22188 

тис. грн.).  

 

Інші доходи - дохід від реалізації необоротних активів та інші доходи - 3078 тис. грн. 

 

Інші витрати – 29169 тис. грн.  

- уцінка необоротних активів – 23359 тис. грн.;  

- списання необоротних активів – 3125 тис. грн.;  

- членські внески, благодійні внески 2685 тис. грн. 

 

Визнання  витрат 

 

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображається у консолідованій фінансовій 

звітності відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного 

періоду. Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений 

податок та визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони 

визнаються у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, 

оскільки вони  пов’язані з угодами, які також визнаються у тому самому чи іншому періоді у 

складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу. 

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 

стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та 

попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо 

фінансова звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, 

які не є податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних 

витрат.  

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей консолідованій 

фінансової звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за 

податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного 

періоду, які повинні застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці 

або коли будуть використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для 

тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків 

обліковується лише у разі, якщо є вірогідність того, що буде доступним майбутній 

оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалізовані вирахування.  

Відстрочений податок на прибуток 6328 тис. грн. 

Податок на дохід – 3 % дорівнює 10988 тис. грн. 

Податок на прибуток – 18 % дорівнює 5789 тис. грн. 

Податкок на прибуток в 2017 році становив 16777 тис. грн. 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у звіті про рух грошових коштів (за 

прямим методом) тис.грн: 

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 6 тис. грн. 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) - 38 тис. грн.. 

Надходження від операційної оренди – 813 тис. грн. 

Надходження від страхових премій - В статті Надходження від страхових премій Товариство 

відображає сплачені грошові кошти покупцями за страхові послуги 350 455 тис. грн. за звітний 

період. 

Інші надходження - В статті Інші надходження Товариство відображає отримані грошові  

кошти за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток, за надання послуг іншим 

страховикам, за страхові виплат, належні до сплати перестраховиками – 21847 тис. грн. 



 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - В статті Витрачання на оплату Товарів (робіт, 

послуг) Товариство відображає сплачені грошові кошти постачальникам за послуги, товарно-

матеріальні цінності, роботи, необхідні для забезпечення діяльності Товариства – 42632 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату праці - В статті Витрачання на оплату праці Товариство зазначає 

фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників – 12982 тис. грн. 

 

Витрачання відрахувань на соціальні заходи - В статті Витрачання на оплату відрахувань на 

соціальні заходи відображається фактично сплачений Єдиний соціальний внесок – 3414 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток - В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань з податку на прибуток фактично направлені грошові кошти на оплату Податку на 

прибуток – 16177 тис. грн. 

 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів - В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань з інших податків і зборів зазначаються фактично направлені грошові кошти на 

оплату Податку з доходів фізичних осіб, Військового збору та інших податків та обов’язкових 

платежів – 3842 тис. грн.  

 

Витрачання на оплату цільових внесків, сплата коштів до МТСБУ та інші внески – 62121 

тис.грн.  

 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами – В статті Витрачання на оплату 

зобов’язань  за страховими контрактами зазначаються фактично направлені грошові кошти на 

оплату страхового відшкодування, частки страхових платежів, належних перестраховикам, та 

агентська винагорода – 177068 тис. грн. 

Інші витрачання – В статті Інші витрачання зазначаються фактично направлені грошові кошти 

за реалізацію полісів інших страхових компаній, повернення помилкових коштів та інші виплати 

– 8183тис.грн. 

Надходження від реалізації фінансових інвестицій – В статті Надходження від реалізації 

фінансових інвестицій Товариство відображає отримані грошові кошти від продажу приміщення 

– 2997 тис. грн. Необоротні активи надходження коштів від реалізації автомобіля та техніки - 57 

тис. грн. 

Надходження від отриманих відсотків – В статті Надходження від отриманих відсотків 

Товариство відображає отримані грошові кошти від розміщення коштів на депозитних рахунках 

в банках 25033 тис. грн. 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій – В статті Витрачання на придбання 

фінансових інвестицій зазначаються фактично направлені грошові кошти на покупку 

приміщення 1017 тис. грн., необоротних активів - 3108 тис. грн., витрачання на придбання 

«дочірнього» підприємства 1036 тис. грн. 

Виплата дивідендів – (податки та збори утримані з виплачених дивідендів відображено у інших 

потоках грошових коштів) по результатам 2016 року за рішенням загальних зборів акціонерів 

виплата дивідендів здійснено у сумі – 11447 тис. грн.  

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів – відображено різницю між доходами та 

витратами від здійснення операцій в іноземній валюті під впливом зміни валютних курсів – 688 

тис. грн. 

 

Інформація, що підтверджує статті, подані у Консолідованому Звіті про власний капітал 

 



 

В консолідованому Звіті про власний капітал Товариство відображає рух власного капіталу в 

розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.  

 

У графі 3 відображено розмір зареєстрованого капіталу, лише материнської компанії, що 

відповідає сумі визначеній у статуту - 60 000 тис. грн. 

У графі 4 відображено капітал у дооцінках материнської компанії 30 603тис.грн. Протягом 

звітного періоду відбулося зменшений на 906 тис. грн. за рахунок перерахунку відстрочених 

податкових зобов’язань збільшено на суму 133тис.грн. та зменшення суми раніше нарахованої 

дооцінки на суму 1039тис.грн. 

У графі 6 відображено розмір Резервного капіталу на початок періоду 2873тис.грн. та на 

кінець періоду 3652тис.грн., збільшення за період за  рахунок нерозподіленого прибутку на 

104 тис. грн. (використовується для можливого покриття збитків Товариства), та резервний 

капітал дочірньої компанії сформований при консолідації фінансової звітності на суму 

675тис.грн. 

У графі 7 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3816тис.грн. Протягом звітного 

періоду зміни за рахунок раніше збільшених дооцінок, віднесених у минулих періодах за 

рахунок прибутку, результат – 3795тис.грн. відображено у рядку 4090, фінансовий результат 

діяльності визначений у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності за 

2017року 2080тис.грн., виплата дивідендів -12000тис.грн., зменшення за період за рахунок 

нерозподіленого прибутку на 104 тис.грн. у рахунок резервного капіталу 104 тис. грн. та 

збитку в графі «інший сукупний дохід» отримані при консолідації фінансової звітності на 

суму -3723тис.грн. та сума змін за рахунок інших резервів -6 420 тис.грн. 

У графі 10 відображено «Інші резерви» на початок звітного періоду 225 тис.грн. та на кінець 

6645грн. - це резерв катастроф, сформований за рахунок нерозподіленого прибутку, що 

визнаний за звітний період у сумі 6420тис. грн. 

Вище описана форма звіту «консолідований Звіті про власний капітал», що подається у 

складі консолідованої фінансової звітності до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку має дєякі розбіжності, а саме, в зв'язку з відсутністю графи «інші резерви» до 

суми графи 6 додаються показники графи 10.  

 

Персонал та оплата праці Заробітна плата нараховується згідно штатного розпису страхової 

компанії, затвердженого на відповідну дату, премії нараховуються згідно наказу до положення 

про преміювання, затвердженого керівництвом та профспілковою організацією. 

Заробітна плата, нарахована за період 2017 року, складає – 15582 тис. грн., в т.ч. премія 4242 

тис. грн. 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань Страхова компанія перевіряє на кінець 

кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  

Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення 

балансової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових потоків.  

При даній перевірці враховуються поточні оцінки всіх майбутніх грошових потоків за діючими 

договорами страхування (наприклад, виплати, адміністративні витрати, витрати на 

врегулювання, доходи від регресів (прав вимоги) та інше).  

Розрахункові резерви проводяться на підставі статистичного аналізу страхових зобов’язань, 

сформованих в попередніх звітних періодах, та фактично проведених страхових виплат та 

відшкодувань по цим зобов’язанням.  

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 

необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 



Відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які 

страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом України «Про 

страхування». 

Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягають резерв 

незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 

але не заявлені. 

Судовi процеси.  

 

У ході звичайної діяльності ПрАТ «СК «Перша» залучається до різних судових процесів.  У 

випадку, якщо ПрАТ «СК «Перша» є стороною судового процесу та втрати за наслідками такого 

процесу є ймовірними, ПрАТ «СК «Перша» нараховує вiдповiднi резерви для покриття збитків. 

На думку керівництва ПрАТ «СК «Перша» на кінець 2017р. була справа, що могла призвести до 

збитку (2 500 тис. грн.). Рішення Господарського суду (перша інстанція) у цій справі винесено 

на користь ПрАТ «СК «Перша». Постановою апеляційного Господарського суду Рішення суду 

першої інстанції було залишене без змін, а тому відповідальність ПрАТ «СК «Перша» не 

настала. Касаційна скарга під час розгляду цієї справи не подавалась. 

В той же час, за тих самих спірних правовідносин, про які йшла мова у згаданій вище судовій 

справі, до ПрАТ «СК «Перша» повторно звернувся інший позивач із вимогою в порядку регресу. 

Сума пред’явленої цим позивачем до ПрАТ «СК «Перша» майнової вимоги становить суму 

близько 1 324 тис. грн. З огляду на вказане вище, керівництвом Компанії було прийнято рішення 

не знімати згаданий вище страховий резерв з приводу участі ПрАТ «СК «Перша» в цьому 

судовому процесі. 

Умовні активи, зобов’язання та невиконані контрактні зобов’язання  

 

До умовних активів можна віднести резерв відпусток. Товариство формує резерв на виплати 

працівникам та інші забезпечення відповідно до вимог МСБО 37. Розрахунок резерву 

проводиться згідно з чинним законодавством відповідно до невикористаної відпустки та 

середнього заробітку працівника з застосуванням коефіцієнту згідно п. 10 Постанови КМУ № 

100 від 08.02.1995р.. 

Управління капіталом 

 

Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності 

Компанії, відповідність ключових показників вимогам законодавства України, а також приріст 

капіталу, що є у розпорядженні акціонерів. Прийняття вiдповiдних рішень стосовно 

підтримання або зміни структури капіталу належить до компетенції Загальних зборів акціонерів 

Компанії. Оцінка та контроль достатності капіталу здійснюється з урахуванням вимог 

законодавства України. 

  Регуляторні вимоги. 

 

ПрАТ «СК «Перша» виконує критерії та вимоги до якості активів та диверсифікації активів 

страховика. Банки, в яких розміщені кошти на поточних та депозитних рахунках страховика, 

мають рейтинги за національною шкалою, які відповідають вимогам нормативних актів. 

ПрАТ «СК «Перша» зобов’язане дотримуватися показників достатності капіталу, а саме має: 

• створити гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, додаткового 

оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку; 

• Мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентною 1,000 тисяч євро за 

курсом обміну, встановленим НБУ. 

Станом на 31 грудня 2017 року ПрАТ «СК «Перша» виконує зазначені вище вимоги. 

 

• Відповідно до вимог Закону України “Про страхування” (ст. 30) фактичний запас       
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платоспроможності (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рівень 

нормативного запасу (НЗП) на будь-яку дату. 

 Станом на 31 грудня 2017 року ПрАТ «СК «Перша» виконує зазначені вище 

вимоги, фактичний запас платоспроможності ПрАТ «СК «Перша» дорівнює 107 764 

тис. грн., нормативний запас платоспроможності 66 830 тис. грн., величина 

перевищення фактичного запасу платоспроможності ПрАТ «СК «Перша» над 

розрахунковим нормативним запасом дорівнює 40 934 тис. грн. 

 

• Вартість чистих активів ПрАТ «СК «Перша» повинна бути не меншою зареєстрованого 

розміру статутного капіталу станом на 31 грудня 2017 року (пункт 56 Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної 

діяльності на ринку цінних паперів), затверджених Постановою КМ України від 

07.12.2016р. № 913). 

Станом на 31 грудня 2017 року вартість чистих активів страховика дорівнює 107 764 

тис. грн., які перевищують розмір статутного фонду на  47 764 тис. грн., що відповідає 

нормативним вимогам для ризикових страхових компаній. 

 

• Згідно зі ст. 31 Закону України “Про страхування” та розділами ІІ та ІІІ Положення про 

обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів 

страховика, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 23 лютого 2016 pоку № 396, 

сформовані ПрАТ «СК «Перша» станом на 31 грудня 2017 року страхові резерви 

розміщені визначеними категоріями прийнятних активів у повному обсязі та 

дотримано норматив диверсифікованості активів.  

 

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін згідно МСБО 24 

 

Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають під загальним контролем 

або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу 

сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної можливої 

пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі. 

До пов’язаних сторін Товариства відносяться: 

• Акціонери, відсоток акцій, які належать акціонерам, розкрито у таблиці Акціонери 

(Засновники); 

• Ключовий (управлінський) персонал та інші  повязані особи: 

Керівник - Безбах Наталiя Володимирiвна 

Директор по роботі з автоперевізниками - Куцик Катерина Леонідівна 

Голова Наглядової Ради - Тараненко Олег Іванович 

член Наглядової Ради - Костюченко Леонід Михайлович 

член Наглядової Ради - Мусатенко Олена Вікторівна 

На загальних зборах акціонерів ПрАТ «СК «Перша» було прийнято рішення щодо продажу 

об’єктів нерухомості. У 2017 року ПрАТ «СК «Перша» уклало договори купівлі-продажу 

нерухомості з наступними пов’язаними особами: Безбах Наталія Володимирівна та ТОВ «НКЦ 

АсМАП України», ціну продажу визначено незалежним оцінювачем в звіті незалежного 

експерта.  

Заробітна плата керівника Безбах Наталiї Володимирiвни, нарахована за рік, складає: 1477 тис. 

грн., з них премії 840 тис. грн.; 

Заробітна плата директора по роботі з автоперевізниками Куцик Катерини Леонідівни, 

нарахована за рік, складає: 93 тис. грн., з них премії 45 тис. грн. 

За результатами 2016р. нараховані 12000,0 пропорційно внеску в статутний капітал страхової 

компанії зобов’язання по дивідендам, погашені у період 2017р. повністю.  



За 2017 рік Компанія здійснювала операції з пов'язаними особами за звичайними цінами. 

Процес управління ризиками 

Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків 

(кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. 

Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної 

ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Компанія не вважає ці 

ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління 

цими ризиками.  

Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення 

належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до 

мінімуму. Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Компанії. 

Управління ризиками відбувається на тому рівні, на якому вони виникають або можуть 

виникнути. Процес управління ризиками інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і 

комплексний характер.  

Система управління ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту ПрАТ «СК 

«Перша» 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 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; 

майновий ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до 

коливання ринкових цін на нерухомість; 

• 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 ризиків, 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, через впровадження облікової 

системи «1С:Підприємство 8.2», яке забезпечує щоденний контроль надходжень 

страхових платежів від агентів та страхувальників, а також забезпечує проміжний 

контроль фінансових показників структурних підрозділів та Компанії в цілому. 

 

Подiї пiсля звiтної дати 

14 лютого 2018 року ПрАТ «СК «Перша» було придбано дочірню компанію - ТОВ «ГАРАНТ-

ТРАНЗИТ» (100%), загальна сума інвестиції 100 тис. грн.  



За період 2017 року та на дату затвердження даної консолідованої фінансової звітності 

(22.02.2018 року) вiдсутнi суттєвi подiї, якi мали б негативний вплив, тобто на нездатність Групи 

продовжувати дiяльнiсть в осяжному майбутньому, а саме у найближчі дванадцять місяців після 

дати балансу. 

 

Генеральний директор                                          Н.В. Безбах 

Головний бухгалтер         І.В. Пухтій 
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
 

щодо річної фінансової звітності  

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА 

 «СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  «ПЕРША» 

за фінансовий рік, що закінчився  31 грудня 2017 року 

 

 

Учасникам, керівництву  

ПрАТ  «СК «ПЕРША» 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку  

 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА  КОМПАНІЯ  «ПЕРША», (код ЄДРПОУ 31681672, юридична 
адреса: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30, (далі за текстом – 
«Товариство»)), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р., 
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, 
Звіту про власний капітал за рік, що закінчився 31.12.2017 року, приміток до фінансової 
звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.  

На нашу думку, за винятком 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 31.12.2017 року, та її фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). 

Основа для думки із застереженням 

В складі поточних «Необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття» 
Товариства (рядок 1200 Балансу) станом на 31.12.2017 року на суму 27 915 тис. грн. (5 і 
більше % (12 408 тис. грн.) становлять від суми валюти балансу) обліковуються цінні 
папери, на  суму 20 085 тис. грн., які є заблокованими згідно Виписки про стан рахунків 
Національного депозитарію України та офіційної інформації, розміщеної на 
сайті https://smida.gov.ua, що становить 4.3% валюти балансу станом на 31.12.2017 року. 
Для визначення справедливої вартості даних цінних паперів станом на 31.12.2017 року, 
враховуючи, що частково обороти по даним цінним паперам проводилися поза фондовою 
біржою в звітному періоді, ми не змогли розрахувати суму можливих коригувань 
балансової вартості даного активу згідно МСБО 39 «Фінансові інструменти», На нашу 

https://smida.gov.ua/
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думку, справедлива вартість цих цінних паперів є близькою нулю і може зменшити 
активи Товариства та  нерозподілений прибуток. 
У Звіті про фінансовий стан Товариства вартість «Дебіторської заборгованості за товари, 
роботи, послуги» (рядок 1125) відображена у розмірі 31 226 тис. грн. Управлінський 
персонал не визнав знецінення даної заборгованості (не нарахував резерв сумнівної 
заборгованості), як передбачають Міжнародні стандарти фінансової звітності, зокрема 
МСФЗ 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»). Облікові записи компанії свідчать 
про те, що якби управлінський персонал визнав Іншу дебіторську заборгованість за 
справедливою вартістю, то її вартість зменшилася на суму можливого знецінення (резерв 
сумнівної заборгованості) в сумі 2 025 тис. грн. 
Примітки до фінансової звітності, не містять розкриття всієї інформації, а саме: 
визначення ієрархії справедливої вартості за МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» і 
проведення тесту на можливе знецінення активів як того вимагає МСБО 36 «Зменшення 
корисності 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. 

Товариством здійснено інвестицію в грудні 2017 року в дочірнє підприємство ТОВ 
«ПАНТА РЕЙ СИСТЕМ» (100%), загальна сума інвестиції станом на 31.12.2017 року 3 400 
тис. грн. Крім даної окремої фінансової звітності Товариство готує станом на 31.12.2017 
року консолідовану фінансову звітність щодо якої нами випущено окремий аудиторський 
звіт. 

Інша інформація (Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора 
щодо неї) 

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 звітність 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.  



3 
 

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 застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив 
цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування компанії. 

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. 

Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності включено в 
додаток 1 цього звіту аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту аудитора. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог 

Завдання не є аудитом групи (тобто МСА 600 не застосовується). 

На основі отриманих аудиторських доказів аудитор  дійшов висновку про відсутність 
суттєвої невизначеності щодо подій або умов, яка могла б поставити під значний сумнів 
здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність на безперервній основі 
відповідно до МСА 570.  

Аудитор отримав всю іншу інформацію о дати звіту аудитора та не виявив суттєвого 
викривлення іншої інформації. 

Особи, відповідальні за нагляд щодо фінансової звітності, не є особами,  які відповідають 
за складання фінансової  звітності. 

Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, затверджена для випуску 
22 лютого 2018 року і підписана управлінським персоналом в особі генерального 
директора та головного бухгалтера. 

Перелік учасників, які є власниками 5% і більше часток на дату аудиторського висновку. 

Відповідно до реєстру власників цінних паперів, власниками істотної частки статутного  
капіталу Товариства  були: 

Акціонер Кількість 
акцій, що 
належать 
акціонеру, 
шт. 

Частка 
володіння, 
% 

Номінальна 
вартість, 
тис. грн. 
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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 

Відповідність розміру власного капіталу за даними фінансової звітності, вимогам, установленим 
нормативно-правовим актам Комісії. 

Загальна сума власного капіталу  Товариства станом на 31.12.2017 р. складає 107 764 тис. 
грн., в т. ч. зареєстрований капітал складає 60 000 тис. грн., капітал в дооцінках – 30 603 
тис. грн., резервний капітал – 2 977 тис. грн. (5 % від розміру статутного капіталу), 
нерозподілений прибуток Товариства становить 7 539 тис. грн. згідно з даними 
бухгалтерського обліку, інші резерви – 6 645 тис. грн.  

Відповідність розміру статутного капіталу установчим документам (опис оцінки із зазначенням формі 

внесків). Формування та сплата статутного капіталу. 

Розмір статутного капіталу відповідає установчим документам. На початок звітного 
періоду  та станом на 31.12.2017 року статутний капітал оплачений в повному обсязі. Змін 
в складі статутного капіталу в звітному періоді  не встановлено. Статутний капітал в 
звітному періоді не сплачувався. 

Відсутність прострочених зобов’язань щодо сплати податків та зборів, несплачених штрафних 

санкцій за порушення законодавства про фінансові послуги, у тому числі на ринку цінних паперів. 

Прострочених зобов’язань Товариства станом на 31.12.2017 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.  

Інформація стосовно напрямків використання коштів, що внесені для формування статутного 

капіталу юридичної особи.  

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх 
використання в звітному періоді відсутні.  

Товариство провадить свою професійну діяльність на ринку цінних паперів відповідно до 
основних видів діяльності підприємства. 

Інформацію щодо пов’язаних осіб, які було встановлено аудитором в процесі виконання процедур 

аудиту фінансової звітності. 

Аудитором не ідентифіковано інших пов’язаних осіб, крім тих, що визнає Товариство у 
Примітках (розкритті) до фінансової звітності, операції з ними носили звичайних 
характер. 

Інформація про наявність та обсяг непередбачених активів та/або зобов’язань, ймовірність визнання 

яких на балансі є достатньо високою 

Станом на 31.12.2017 року непередбачуваних активів та/або зобов’язань, ймовірність 
визнання яких на балансі Товариства є достатньо високою, не виявлено. 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 

звітності, проте можуть мати суттєвий на фінансовий стан Товариства 
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Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які  поставили  би під 
сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом 12 місяців.  

Інформація про наявність інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність 

Товариства у майбутньому та оцінку ступеня їхнього впливу. 

Інших фактів та обставин, які можуть суттєво вплинути на діяльність Товариства в 
майбутньому, не виявлено. 

Інша фінансова інформація відповідно до законодавства 

Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01 січня 2018 р. 
до дати цього звіту та не розкриті у фінансовій звітності, не виявлені. 

Інші питання (елементи) 

Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 

Код ЄДРПОУ: 31681672. 

Юридична адреса: 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ФІЗКУЛЬТУРИ, будинок 30 
Дата державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 24.09.2001, дата запису: 
21.10.2004, номер запису: 1 556 120 0000 002138. В звітному періоді зміни до статуту не 
вносилися, розмір статутного капіталу не змінювався. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Зареєстрована 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: - 232 чол. 

Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг, на право здійснювати страхову діяльність з 
обов’язкових та добровільних видів страхування (термін дії необмежений) – 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 

                                                                                                                   Захарова Т.В. 

Сертифікат аудитора серії а № 006398  

від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р. 

 

 

Директор, аудитор                                                                                                   Чулковська І.В. 

Сертифікат аудитора серії а № 004127 

Від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р. 

 
м. Київ                                                                                                              
«22» березня 2018 року 

Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму): 

Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист». 
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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. 

Свідоцтво про відповідність системи контролю 
якості:  № 0387, видане Рішенням АПУ від 26.09.2013 
року № 279/4. 

Дата та номер рішення Аудиторської палати України 
про внесення до Переліку аудиторських фірм, які 
відповідають критеріям для проведення обов'язкового 
аудиту: 06.09.2013 року № 279/4. 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 
видане Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк 
дії свідоцтва до 27.07.2022  року. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів: № П 
000197, видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дійсне до 
27.07.2022 року 

Умови договору на проведення аудиту: Договір № 
10/02/2018 від 10.02.2018 р., дата початку 
проведення аудиту 10.02.2018р., дата завершення – 
22.03.2018 року. 
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            Додаток 1 

 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми: 

 

• 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; 

• 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; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 

• 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. 

• 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. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час 
аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями 
аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо 
законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, 
або якщо за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід 
висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть 
очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

 

 


