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 Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до 
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній 
базі даних Комісії. 
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(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

МП  
(дата) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2012 рік 

 
1. Загальні відомості 

 
1.1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 Акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 31681672 
1.4. Місцезнаходження емітента 
 03118, Україна, Київська обл., м. Київ, пр. Червонозоряний, буд. 150 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 (044) 201 54 05,  (044) 521 74 00 
1.6. Електронна поштова адреса емітента  
 office@persha.kiev.ua  
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії  
 (дата) 
2.2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
2.3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента:  
    а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 
    б) інформація про державну реєстрацію емітента X 
    в) банки, що обслуговують емітента X 
    г) основні види діяльності X 
    ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
    д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 
    е) інформація про рейтингове агентство  
    є) інформація про органи управління емітента  
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)  
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці  
4. Інформація про посадових осіб емітента:  
    а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
    б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
6. Інформація про загальні збори акціонерів X 
7. Інформація про дивіденди  
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
9. Відомості про цінні папери емітента:  
    а) інформація про випуски акцій емітента X 
    б) інформація про облігації емітента  
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
    г) інформація про похідні цінні папери  
    ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
    д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  
10. Опис бізнесу  
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
    а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
    б) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
    в) інформація про зобов'язання емітента X 
    г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
    ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 
паперів  
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
14. Інформація про стан корпоративного управління X 
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
    а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
    б) 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  
    в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
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    г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
    ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
20. Основні відомості про ФОН  
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
24. Правила ФОН  
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку  
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 
(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 
до Комісії) X 
27. Аудиторський висновок X 
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
29. 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)  
30. Примітки: 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається, тому що Товариство не проводить 
рейтингової оцiнки. 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента не надається, тому що вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням 
ДКЦПФР № 1591 вiд 19.12.2006 р., акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю. 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв); iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi; iнформацiя про 
дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент; опис 
бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 
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 про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не випускало облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не 
випускало iнших цiнних паперiв. 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало 
похiднi цiннi папери. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не викупало власних акцiй. 
Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не надається, тому що форма iснування 
цiнних паперiв Товариства бездокументарна. 
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що страховi компанiї не 
вказують розрахунок вартостi чистих активiв. 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
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собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами 
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 15-24, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.  
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 
облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй. 
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3. Основні відомості про емітента 
3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 
3.1.1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 
 ПрАТ "СК "Перша" 
3.1.3. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3.1.4. Поштовий індекс 
 03118 
3.1.5. Область, район 
 Київська обл. 
3.1.6. Населений пункт 
 м. Київ 
3.1.7. Вулиця, будинок 
 пр. Червонозоряний, буд. 150 
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 
3.2.1. Серія і номер свідоцтва 
 виписка АБ 860486 
3.2.2. Дата державної реєстрації 
 24.09.2001 
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 
 Голосiївська районна в мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя 
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 
 40 000 000 
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 
 40 000 000 
3.3. Банки, що обслуговують емітента 
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 
3.3.2. МФО банку 
 300614 
3.3.3. Поточний рахунок 
 26509003226001 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 
3.3.5. МФО банку 
 300614 
3.3.6. Поточний рахунок 
 26500000000133 
3.4. Основні види діяльності 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
 65.20 - Перестрахування 
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
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(дозволу) 
1 2 3 4 5 

Особисте страхування вiд 
нещасних випадкiв на 

транспортi 

АВ №546682 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

 Страхування вiдповiдальностi 
суб'єкта перевезення 

небезпечних вантажiв на 
випадок настання негативних 

наслiдкiв при перевезення 
небезпечних вантажiв 

АВ № 546684 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АВ № 546690 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

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) 

АВ № 546680 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 
може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 
пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 
пожежовибухонебезпечнi 

об'єкти та об'єкти, господарська 
дiяльнiсть на яких може 

призвести д 

АВ № 546678 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Особисте страхування медичних 
i фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного 

бюджету України) на випадок 
iнфiкування вiрусом 

iмунодефiциту людини при 
виконаннi ними службових 

обов'язкiв 

АВ № 546692 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi обов'язкового страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
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вимагається. 
Страхування вантажiв та багажу 

(вантажобагажу) 
АВ № 546694 21.07.2010 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування майна (крiм 
залiзничного, наземного, 

повiтряного, водного 
транспорту  морського 

внутрiшнього та iнших видiв 
водного транспорту), вантажiв 

та багажу (вантажобагажу) 

АВ № 546695 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування фiнансових 
ризикiв 

АВ № 546679 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування кредитiв (у тому 
числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 
кредиту) 

АВ № 546688 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування наземного 
транспорту  (крiм залiзничного) 

АВ № 546685 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування медичних витрат АВ № 546686 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку  дiї лiцензiї 
не вимагається. 

 Страхування вiдповiдальностi 
перед третiми особами (крiм 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 546681 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування здоров'я на 
випадок хвороби 

АВ № 546689 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування вiд вогневих АВ № 546691 21.07.2010 Державна комiсiя з безстрокова 
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ризикiв та ризикiв стихiйних 
явищ 

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування вiд нещасних 
випадкiв 

АВ № 546683 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi власникiв 

наземного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АВ № 546693 21.07.2010 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

безстрокова 

Опис У формi добровiльного страхування. Подовження строку дiї лiцензiї не 
вимагається. 

 
3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 
Найменування об'єднання: Всеукраїнське громадське об'єднання "Український транспортний 
союз". 
Місцезнаходження об'єднання: 01023, м. Київ, вул. Ш. Руставелi, 38 "В". 
Стислий опис дiяльностi об'єднання - дослiдження та прогнозування розвитку нацiонального та 
мiжнародного ринкiв транспортних послуг, координацiя зусиль членiв об'єднання в сферi 
надання транспортних послуг. Функцiї та термiн участi емiтента в об'єднаннi - з 30 грудня 2009 
року емiтент є учасником ВГО "Український транспортний союз". Позицiї емiтента в структурi 
об'єднання - асоцiйований учасник. 
Найменування об'єднання: Лiга страхових органiзацiй України. 
Місцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ, вул. М. Раскової, 11, офiс 500. 
Стислий опис дiяльностi об'єднання - неприбуткове об'єднання учасникiв ринку страхових 
послуг України, яке створене з метою захисту iнтересiв своїх членiв та iнших учасникiв ринку 
страхових послуг. Функцiї та термiн участi емiтента в об'єднаннi - з 11 березня 2010 року 
емiтент є членом Лiги страхових органiзацiй України. Позицiї емiтента в структурi об'єднання - 
член президiї. 
Найменування об'єднання: Моторне (транспортне) страхове бюро України. 
Місцезнаходження об'єднання: 02154, м. Київ, Русанiвський бульвар, 8. 
Стислий опис дiяльностi об'єднання - Моторне (транспортне) страхове бюро України є єдиним 
об'єднанням страховикiв, якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за шкоду, заподiяну третiм особам. 
Функцiї та термiн участi емiтента в об'єднаннi - з 25 травня 2008 року емiтент є членом 
Моторного (транспортного) страхового бюро України i має право на укладення договорiв з 
обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 
транспортних засобiв. Позицiї емiтента в структурi об'єднання - повний (не асоцiйований) член. 

6. Інформація про посадових осіб емітента 
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
6.1.1. Посада 
 Генеральний директор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Безбах Наталiя Володимирiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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6.1.4. Рік народження 
 1972 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", радник з розвитку фiнансових 
проектiв фiнансового департаменту. 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства, зокрема: контролювати розвиток фiнансових проектiв з правом вирiшення 
кадрових питань щодо виконавцiв фiнансових проектiв. Винагорода виплачувалась вiдповiдно 
до штатного розпису,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалася. Рiшенням 
позачергових загальних зборiв вiд 20.11.2012 р. у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень 
генерального директора було подовжено строк дiї повноважень генерального директора на 
невизначений строк (безстроково). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. Перелiк попереднiх посад - керiвник вiддiлу страхового 
захисту представництва АТ "ОМЕТА - Iнстер" у м. Вiнниця; керiвник вiддiлу андерайтингу ЗАТ 
"ОМЕТА - Захист"; уповноважена у справах нагляду за страховою дiяльнiстю Комiтету у 
справах нагляду за страховою дiяльнiстю в Вiнницький обл.; начальник вiддiлу медичного 
страхування, директор з медичного страхування та органiзацiйно-методичної роботи, 
виконавчий директор, директор Захiдної регiональної дирекцiї ЗАТ "Страховий центр 
"Подiлля"; генеральний директор ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна"; радник з розвитку 
фiнансових проектiв фiнансового департаменту iноземного пiдприємства "Унiверсальна 
iнвестицiйна група". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 
6.1.1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Костюченко Леонiд Михайлович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1955 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 31 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстр транспорту України 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства. Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису,  у 
натуральнiй формi винагорода не виплачувалося. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не 
було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 31 
рокiв. Перелiк попереднiх посад - заступник директора Днiпропетровського 
тепловозоремонтного заводу, директор молодiжного табору "Джерело", заступник директора 
автобази № 2 м. Днiпропетровська, голова Iндустрiальної райради i виконкому м. 
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Днiпропетровська, заступник мiнiстра Мiнiстерства транспорту України, 1-й заступник мiнiстра 
Мiнiстерства транспорту України, мiнiстр транспорту України. Посади, якi обiймає посадова 
особа на будь-яких iнших пiдприємствах - Президент Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних 
перевiзникiв України, 03150 Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. 
Машинобудiвникiв, 3. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козак Вiктор Теодосiйович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1967 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 9 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдея", заступник директора. 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: контроль 
фiнансової полiтики з правом вирiшення кадрових питань. Винагорода виплачувалась 
вiдповiдно до штатного розпису, у натуральнiй формi винагорода не виплачувалося. Змiни 
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад - заступник директора, 
директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдея". Посади, якi обiймає посадова особа 
на будь-яких iнших пiдприємствах - директор товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдея",  
45000, Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 3. 
 
6.1.1. Посада 
 Член Наглядової ради 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Тараненко Олег Iванович 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1964 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 19 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник директора з економiки ЗАТ "АТП № 11263". 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: контроль 
фiнансової полiтики з правом вирiшення кадрових питань. Винагорода виплачувалась 
вiдповiдно до штатного розпису,  у натуральнiй формi винагорода не виплачувалося. Змiни 



 11 

посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Стаж керiвної роботи - 19. Перелiк попереднiх посад - заступник директора з 
економiки. Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - директор 
публiчного акцiонерного товариства "Автотранспортне пiдприємство № 11263", 49052,  м. 
Днiпропетровськ, вул. Орловська, 21. 
 
6.1.1. Посада 
 Ревiзор 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гужевська Тетяна Костянтинiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1954 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ГРП "Транс-капiтал" ЗАТ "ЗАЗ", економiст. 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: 
забезпечення економiчної полiтики пiдприємства з правом формувати тарифи та нацiнки. 
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису,  у натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад 
- заступник директора з економiки СП "РАП "Укооппостачмашу", економiст ГРП "Транс-
капiтал" ЗАТ "ЗАЗ". Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - 
начальник фiнансово-економiчного департаменту Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних 
перевiзникiв України, 03150 Київська обл., м. Вишневе, вул. Машинобудiвникiв, 3. 
 
6.1.1. Посада 
 Головний бухгалтер 
6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козак Наталiя Iгорiвна 
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
     
6.1.4. Рік народження 
 1978 
6.1.5. Освіта 
 Вища 
6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 
 11 
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна", начальник Казначейства 
6.1.8. Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки:формування 
та забезпечення виконання облiкової полiтики Компанiї та законодавства України, пов`язаного 
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iз оподаткуванням i звiтнiстю перед контролюючими та наглядовими державними установами. 
Винагорода виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису,  у натуральнiй формi винагорода не 
виплачувалася. Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв. Перелiк попереднiх посад 
- директор ПП "Стрий", бухгалтер, головний бухгалтер ТзОВ "1001 дрiбниця-Сихiв", спецiалiст 
фiнансово-аналiтичного вiддiлу Головного офiсу, спецiалiст вiддiлу казначейства, спецiалiст 
фiнансово-iнвестицiйного вiддiлу, начальник вiддiлу облiку зовнiшньоекономiчних операцiй, 
головний бухгалтер Київського представництва, начальник Казначейства ВАТ "Страхова 
компанiя "Унiверсальна". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.  
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
Кількість за видами акцій 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

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

ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Генеральний 
директор 

Безбах Наталiя 
Володимирiвна 

     124 000 31 124 00
0 

0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Костюченко 
Леонiд 
Михайлович 

     124 000 31 124 00
0 

0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Козак Вiктор 
Теодосiйович 

     0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової 
ради 

Тараненко Олег 
Iванович 

     0 0 0 0 0 0 

Ревiзор Гужевська Тетяна 
Костянтинiвна 

     20 000 5 20 000 0 0 0 

Головний 
бухгалтер 

Козак Наталiя 
Iгорiвна 

     0 0 0 0 0 0 

Усього 268 000 67 268 00
0 

0 0 0 

 
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Кількість за видами акцій 

Найменування 
юридичної особи 

Ідентифікаційний 
код за ЄДРПОУ Місцезнаходження 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Асоцiацiя 
мiжнародних 
автомобiльних 
перевiзникiв 
України 

16307261 03150, Київська 
обл., Києво-
Святошинський р-
н, м. Вишневе, вул. 
Машинобудiвникiв, 
3 

  96 000 24 96 000 0 0 0 
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Кількість за видами акцій 
Прізвище, ім'я, 

по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 
найменування органу, який видав 

паспорт 

Дата 
внесення 

до реєстру 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках) 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Костюченко 
Леонiд 
Михайлович 

     124 000 31 124 00
0 

0 0 0 

Безбах Наталiя 
Володимирiвна 

     124 000 31 124 00
0 

0 0 0 

Усього 344 000 86 344 00
0 

0 0 0 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 
чергові позачергові Вид загальних зборів X  

Дата проведення 24.04.2012 
Кворум зборів 97,58 
Опис Перелiк питань, що розглядались на загальних зборах: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї. 
 2. Затвердження рiчного звiту Товариства. 
 3. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених 
законом. 
 4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Ради 
директорiв, звiту Ревiзора. 
 5. Прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним акцiй на пiдставi 
заяви акцiонера Товариства. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок 
денний формувався та затверджувався Наглядовою радою, iнших пропозицiй не 
надходило. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати Головою Зборiв Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - 
Куцик Катерину Леонiдiвну, та з метою органiзацiї пiдрахунку голосiв по 
результатам голосувань на Зборах обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова 
лiчильної комiсiї - Куцик Катерина Леонiдiвна, секретар лiчильної комiсiї - 
Iваненко Микола Володимирович. 
2. Взяти до вiдома результати дiяльностi Товариства за 2011 рiк та рiчний звiт 
Товариства за 2011 рiк. 
3. Направити отриманий за результатами 2011 року прибуток на розвиток 
Товариства. Дивiденди не виплачувати. 
4. Взяти до вiдома звiт Наглядової Ради Товариства за 2011 рiк, звiт Ради 
директорiв Товариства за 2011 рiк та звiт Ревiзора за 2011 рiк. 
5. Ухвалити рiшення про викуп Товариством власних акцiй, задовольнивши таким 
чином звернення акцiонера Чалого Сергiя Iгоровича щодо викупу належних йому 
акцiй. До 25 квiтня 2013 року провести загальнi збори акцiонерiв, до порядку 
денного яких включити питання про затвердження рiшення про викуп акцiй, в 
якому передбачити порядок викупу, що включатиме кiлькiсть та тип акцiй, що 
викуповуватимуться, строк викупу, цiну викупу, що не може бути меншою за 
ринкову вартiсть, та дiї Товариства щодо викуплених акцiй (їх анулювання або 
продаж). Доручити Радi директорiв Товариства пiдготувати проект рiшення про 
викуп акцiй до проведення загальних зборiв акцiонерiв, до порядку денного яких 
буде включено питання про затвердження рiшення про викуп акцiй. 

 
чергові позачергові Вид загальних зборів  X 

Дата проведення 20.11.2012 
Кворум зборів 97,1 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв, лiчильної комiсiї. 
2. Продовження повноважень Генерального директора. 
3. Затвердження кодексу корпоративного управлiння Товариства. 
Особа, що подавала пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - Безбах Н.В. 
Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв, - Наглядова Рада. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
1. Обрати Головою Зборiв Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - 
Куцик Катерину Леонiдiвну, та з метою органiзацiї пiдрахунку голосiв по 
результатам голосувань на Зборах обрати лiчильну комiсiю у складi: Голова 
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лiчильної комiсiї - Куцик Катерина Леонiдiвна, секретар лiчильної комiсiї - 
Iваненко Микола Володимирович. 
2. Продовжити повноваження Генерального директора Товариства Безбах Наталiї 
Володимирiвни на невизначений строк. 
3. Затвердити кодекс корпоративного управлiння Товариства. 
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11. Відомості про цінні папери емітента 
11.1. 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 

(штук) 

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 

UA4000073431 Акція проста 
бездокумента

Бездокумент
арні іменні 

100 250 000 25 000 000 100 
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фондового ринку рна іменна 

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. 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 
емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
Власні основні засоби 

(тис. грн.) 
Орендовані основні 

засоби (тис. грн.) 
Основні засоби, 
всього (тис. грн.) Найменування основних 

засобів на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 

періоду 
1. Виробничого призначення: 12 073 20 364 4 398 2 568 16 471 22 932 
  будівлі та споруди 3 627 12 448 0 0 3 627 12 448 
  машини та обладнання 865 768 0 0 865 768 
  транспортні засоби 7 187 6 551 4 398 2 568 11 585 9 119 
  інші 394 597 0 0 394 597 
2. Невиробничого 
призначення: 0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
Усього 12 073 20 364 4 398 2 568 16 471 22 932 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами) - 50, 10, 15, 5 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 22627 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 10% 
Ступiнь їх використання - 99% 
Сума нарахованого зносу - 2263 тис. грн. 
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових ОЗ. 
Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 
13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов’язань Дата 
виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн.) 

Відсоток за 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 962 X X 
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Фінансова допомога на зворотній 
основі X 0 X X 

Інші зобов'язання X 13 514 X X 
Усього зобов'язань X 14 476 X X 
Опис Кредитiв банку немає. 

 
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникнення 
події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення у 

стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 
23.01.2012 06.03.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
03.09.2012 03.09.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
12.10.2012 15.10.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
15.10.2012 16.10.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
19.10.2012 19.10.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
20.11.2012 20.11.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  
26.11.2012 26.11.2012 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
23.03.2012 28.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 
28.03.2012 28.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 
19.10.2012 19.10.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

 
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 2012 2 1 
2 2011 5 4 
3 2010 1 0 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія X  
Акціонери  X 
Реєстратор  X 
Депозитарій  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/або їх представників 
для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
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Державна 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) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Внесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про зміну типу товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства  X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства  X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення 
про припинення їх повноважень  X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), 
прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень  X 

Інше 
(запишіть) 

Продовження повноважень Генерального директора. 

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

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 
 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 1 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 2 
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 3 

 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  5 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
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З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Комiтети не створювались. 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 
роботу з акціонерами? (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 із 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? (так/ні)  так 
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Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років?  0 
 
Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 
загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні 

збори 
акціонерів 

Засідання 
наглядової 

ради 

Засідання 
правління 

Члени правління (директор) ні ні ні 
Загальний відділ ні ні ні 
Члени наглядової ради (голова наглядової 
ради) ні ні ні 

Юридичний відділ (юрист) так так так 
Секретар правління ні ні ні 
Секретар загальних зборів ні ні ні 
Секретар наглядової ради ні ні ні 
Корпоративний секретар ні ні ні 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу 
з акціонерами ні ні ні 

Інше (запишіть) 
 

ні ні ні 

 
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 відкликання голови правління так ні ні ні 
Обрання та відкликання членів правління ні так ні ні 
Обрання та відкликання голови наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання членів наглядової 
ради так ні ні ні 

Обрання та відкликання голови та членів 
ревізійної комісії так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів правління ні ні так ні 
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Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів правління 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 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 (правління) X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію 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 
ДКЦПФР 
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 
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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 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку? (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 аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Правління або директор  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)  ні 
 
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) 

Причин для змiни аудитора немає. 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році? 
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 Так Ні 
Ревізійна комісія 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 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) 
  X 

 
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 
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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 
 
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 
системі України (далі - особа)? 
 Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень особи  X 
Не задовольняли умови договору з особою  X 
Особу змінено на вимогу:   
акціонерів  X 
суду  X 
Інше 
(запишіть) 

У зв'язку iз набуттям чинностi Законом України "Про акцiонернi 
товариства" 

 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності у 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 
Для здiйснення пiдприємницької дiяльностi у сферi страхування з метою отримання прибутку 
 
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 зміну 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. Машинобудiвникiв, 3. Встановленим законодавством вимогам 
вiдповiдають. Змiни їх складу за рiк не вiдбувалося. 
 
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 
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Такi факти 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 
7 приписiв Нацкомфiнпослуг (виконано), 1 припис Держфiнмонiторинг (виконано). 
 
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 
характеристики або про відсутність такої системи 
Система управлiння ризиками у Товариствi є. Процес управлiння ризиками iнтегровано до 
щоденної дiяльностi, має безперервний i комплексний характер. 
 
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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 
Систему внутрiшнього аудиту (СВА) сформовано станом на 02.04.2012 р. За перiод 
функцiонування СВА у 2012 р. зауважень та негативних висновкiв не було. 
Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку не надаються, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть за 
мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. З даними, зазначеними в примiткаї до 
фiнансовової звiтностi вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi можна 
ознайомитись в роздiлi "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними 
стандартами фiнансової звiтностi". 
 
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений 
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 
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 
Значних правочинiв не вчинялося. 
 
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку 
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) 
Вiдсутнiй 
 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 бiльше 15 рокiв. 
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 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 3 роки 
 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 
року 
 Не надавались 
 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора 
 Вiдсутнi 
 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 
 Не було 
 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 
ринків фінансових послуг 
 Iнформацiя вiдсутня 
 
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 
послуг, зокрема: 
 наявність механізму розгляду скарг 
 Так 
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 Галинський Вiталiй Вiкторович 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 26 скарг, одна на те, що спiвробiтник врегулювання Кримської фiлiї розмовляв грубо i не 
змiг ничого пояснити, iншi - незгода з вiдмовою/скарга на маленьку суму виплати з вимогою 
доплати. Кiлькiсть задоволених скарг - 6. 
 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 81 позов. Результати як на користь позивачiв, так i на користь страховика. 
 

Текст аудиторського висновку 
 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 
щодо фінансової звітності 

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПЕРША» 

станом на 31 грудня 2012 року. 
 

м. Львів  2013 рік 
 

АУДИТОРСЬКИЙ  ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) 
щодо фінансової звітності  

Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія «Перша» 
 за 2012 рік. 

складений відповідно та з врахуванням вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА № 200 

«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних 
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стандартів аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 
звітності», МСА 701, МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 

720, МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального 
призначення», МСА 3000 «Завдання з надання впевненості». 

 
м. Львів         13 березня 2013 року 
 

Власникам цінних паперів 
Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Перша» 
 

Керівництву 
Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Перша» 
 

Національна Комісія 
 з цінних паперів та фондового ринку 

 
Користувачам фінансової звітності 

Приватного акціонерного товариства 
«Страхова компанія «Перша» 

 
Відповідно до договору про проведення аудиту № 1-ОА від 27.11.2012 року незалежним 
аудитором Єжовим Олександром Юрійовичем (сертифікат аудитора № 000563, виданий на 
підставі рішення Аудиторської палати України 25 січня 1996 року), львівської фірми ТзОВ 
«Алекс - Аудит» (Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які 
одноособово надають аудиторські послуги № 2176 від 26 січня 2001 року) проведена вибіркова 
аудиторська перевірка достовірності поданих в додатках балансу Приватного акціонерного 
товариства «Страхова компанія «Перша», (надалі  Підприємство або Емітент), станом на 
31.12.2012 року, звіту про фінансові результати за 2012 рік, звіту про рух грошових коштів за 
2012 рік; звіту про власний капітал за 2012 рік, приміток до річної фінансової звітності за 2012 
рік на предмет повноти, достовірності та відповідності чинному законодавству і встановленим 
нормативам. Вказана фінансова звітність складена з урахуванням МСФЗ IFRS1 «Перше 
застосування міжнародних стандартів фінансової звітності», на основі форм звітності 
національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, що діють в Україні. 
Відповідальність стосовно зазначеної фінансової звітності несе керівництво Підприємства 
Обов’язком аудитора є висловлювання висновку стосовно цієї фінансової звітності на підставі 
проведеного аудиту. 

 
Основні відомості про Емітента: Основні відомості про Підприємство наведені в 

таблиці № 1 
Таблиця №1 

Повна назва Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія «Перша» 

Код ЄДРПОУ 31681672 
Організаційно-правова форма 230 Акціонерне товариство 
Серія та номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної особи, 
дата його видачі, орган, що видав 

Серія А00 № 252570 від 24.09.2001 р. 
Зареєстровано 24.09.2001 р. Виконавчим 
комітетом Одеської міської ради 
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Серія А01 № 503807 від 28.01.2008 р. 
Зміна місцезнаходження юридичної 
особи 
Виконавчим комітетом Одеської міської 
ради 
Серія А01 № 305262 від 10.02.2009 р. 
Зміна місцезнаходження юридичної 
особи 
Серія А01 № 725048 від 09.06.2010 р. 
Зміна найменування юридичної особи 
Шевченківська районна у місті Києві 
державна адміністрація 

Серія та номер свідоцтва про 
реєстрацію фінансової установи, дата його 
видачі, орган, що видав 

СТ № 79 від 21.08.2004 р., видане на 
підставі Розпорядження Держфінпослуг 
від 24.06.2004 № 1224 та рішення про 
видачу свідоцтва № 311 від 21.08.2004  

Місцезнаходження 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 
10, літера «И» 

Телефон (8 044) 201-54-05 
Основні види діяльності Інші види страхування (КВЕД 

65.12) 
Число акціонерів 13 
Чисельність працівників 244 
Філії 1 

 
Опис аудиторської перевірки 

 
Нами проведена аудиторська перевірка (надалі - Аудит) у відповідності до вимог Закону 

України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 року (в редакції Закону № 
140-V від 14.09.2006 року) та  Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики 
Міжнародної федерації бухгалтерів, які прийняті в якості Національних стандартів аудиту в 
Україні, зокрема до МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 
відповідно до міжнародних стандартів аудиту», МСА 700 «Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності», МСА 701, МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті 
незалежного аудитора», МСА 720, МСА 800 «Аудиторський висновок при виконанні завдань 
з аудиту спеціального призначення» , МСА 3000 «Завдання з надання впевненості» Ці 
стандарти вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування і виконання 
аудиторської перевірки  для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не 
містить суттєвих викривлень. Перевірка проводилася у відповідності з вимогами Закону 
України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 року, Закону України 
«Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди» № 2299 – 
III від 15.03.2001 року (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про державне 
регулювання ринку цінних паперів в Україні» № 448/96-ВР від 30.10.1996 року (зі змінами та 
доповненнями) інших законодавчих актів України та нормативних документів Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, зокрема Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку 
(затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29 вересня 
2011 року №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 року за № 
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1358/20096. 
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові 

можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих 
аспектах в цілому об'єктивно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012 року за 
результатами операцій за період з 01.01.2012 року по 31.12.2012 року згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності. 

 
Для вибіркової аудиторської перевірки були представлені:  

 Повний комплект фінансової звітності Підприємства за 2012 рік, зокрема баланс станом 
на 31.12.2012 року, звіт про фінансові результати за 2012 рік, звіт про рух грошових 
коштів за 2012 рік; звіт про власний капітал за 2012 рік, примітки до річної фінансової 
звітності за 2012 рік;  

 Установчі документи Підприємства; 
 Протоколи зборів акціонерів; 
 Наказ про облікову політику; 
 Облікові дані; 
 Оборотні та сальдові баланси; 
 Відомості аналітичного обліку; 
 Первинні документи господарських операцій. 

 
Перевіркою охоплені наступні питання: 

 облік формування статутного фонду; 
 облік основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей; 
 облік формування доходів та витрат ; 
 облік коштів і розрахунків; 
 облік фінансових результатів; 
 відповідність бухгалтерського обліку та звітності вимогам законодавства. 

 
Аудитор застосовував такі методичні прийоми : 

 розрахунково - економічні дослідження документів за формою та змістом ; 
 зустрічну перевірку документів; 
 взаємний контроль операцій; 
 розрахунково-аналітичну і логічну перевірку документів; 
 групування даних, добутих у  процесі дослідження - хронологічне, систематизоване і 

хронологічно-систематизоване. 
 
У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки 

до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване 
на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих 
помилок та викривлень. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на 
обґрунтування сум та інформації, розкритої у фінансовій звітності, а також оцінки відповідності 
застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку 
і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки. 

Аудитором були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські 
докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У 
процесі виконання аудиторських процедур аудитор звернув увагу на доречність та достовірність 
інформації, що використовується як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні для 
обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і 
отримувались в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі 
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аудиту.  
Аудиторська перевірка передбачала виконання аудиторських процедур для отримання 

аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності на підставі 
судження аудитора, яке ґрунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів 
внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи 
внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансової 
звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою 
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Підприємства. Аудиторська 
перевірка включала також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального представлення 
фінансової звітності обліковим принципам, що є загальноприйнятими в Україні. Документи 
перевірялися по суті, з формальної сторони та здійснювалась їх арифметична перевірка. 

Слід зазначити, що інвентаризація на Підприємстві була проведена відповідно до Наказів 
№ 134 та 135 від 25.11.2012 року. Інвентаризація ТМЦ , коштів та розрахунків проведена станом 
на 31.12.2012 року. Відповідно до наданих на розгляд аудиторам результатів інвентаризації 
надлишків , нестач та розбіжностей не виявлено. Аудитор не спостерігав за інвентаризацією 
активів та зобов’язань Підприємства оскільки ця дата передувала призначенню аудитора 
Підприємства. Через характер облікових запасів Підприємства аудитор не має змоги 
підтвердити якісний склад та кількість активів за допомогою інших аудиторських процедур, 
однак за допомогою відповідних аудиторських процедур отримав можливість підтвердити суму 
активів та зобов’язань, відображених в фінансових звітах Підприємства станом на 31.12.2012 
року, в межах рівня суттєвості, визначеного у відповідності з Міжнародними стандартами 
аудиту , листом Міністерства фінансів України від 29.07.2003 року № 04230-04108 та договором 
про проведення аудиту № 1-ОА від 27.11.2012 року. Суттєвість помилки (невідповідність даних 
обліку даним звітності) та суттєвість відхилень, які беруться до врахування при складанні думки 
про достовірність звітності, становлять 0,1% від валюти балансу станом на 31.12.2012 року. Під 
рівнем суттєвості розуміється те граничне значення помилки бухгалтерської звітності, 
починаючи з якої кваліфікований користувач цієї звітності з великою мірою вірогідності не буде 
мати змогу на її основі зробити правильні висновки та прийняти вірні економічні рішення. 

Висновки аудитора ґрунтуються на документах та інформації, наданих Підприємством в 
процесі виконання роботи. Аудитор не виключає наявності документів та інформації, які не 
були йому надані, і які б могли вплинути на формування думки. За повноту та достовірність 
наданої для аудиторської перевірки інформації несуть відповідальність посадові особи 
Підприємства, які надали таку інформацію. 

Аудитор вважає, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримано достатні та 
відповідні аудиторські докази для висловлення думки щодо фінансової звітності Підприємства. 

Аудиторський висновок складений згідно з вимогами чинного законодавства, 
Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики Міжнародної федерації 
бухгалтерів, зокрема Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання 
звіту щодо фінансової звітності», Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікація думки у 
звіті незалежного аудитора» та інших стандартів, що стосуються підготовки аудиторського 
висновку та з урахуванням рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 

 
Описання важливих аспектів облікової політики 

 
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Підприємства є 

Міжнародні  стандарти бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення 
Підприємства. 

Звітним періодом Підприємства є рік. Звітна дата 31.12.2012 року. 
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Облікова політика Підприємства визначена згідно Закону України “ Про бухгалтерський 
облік та фінансову звітність в Україні ” від 16.07.1999 року № 996-XIV , Наказами №№ 6 «Про 
організацію бухгалтерського обліку» та № 7 «Про облікову політику підприємства». Даними 
наказами затверджена методологія ведення бухгалтерського обліку та сукупність принципів , 
методів та процедур що використовуються Підприємством для складання та подання інформації 
у фінансових звітах, які відповідають вимогам МСФО та найбільше адаптовані до діяльності 
Підприємства. Форма і зміст наказу про облікову політику в цілому відповідає вимогам 
викладеним у листі Мінфіну від 21.12.2005 року № 31-34000-10-5/27793. 

Облікові політики – конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 
застосовані Підприємством  при складанні та поданні фінансової звітності. Для визначення 
облікової політики Компанія регулюється положеннями МСФЗ IAS8 «Облікові політики, зміни 
в облікових оцінках та помилки». Якщо МСФЗ конкретно застосовується до операції, іншої 
події або умови, облікову політику чи облікові політики, застосовані до такої статті, 
Підприємство визначає шляхом застосування відповідного МСФЗ. МСФЗ наводить облікові 
політики, які дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну 
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Підприємство 
обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або 
умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 
інші політики можуть бути доречними. Якщо МСФЗ вимагає або дозволяє таке визначення 
категорій, Компанія обирає прийнятну облікову політику та послідовно застосовує її до кожної 
категорії. При перевірці , враховуючи те, що не всі обов’язкові елементи облікової політики 
враховані у «Обліковій політиці ПрАТ «Страхова компанія «Перша» , аудитор при перевірці 
керувався МСФЗ та іншими нормами чинного законодавства України та поясненнями 
управлінського персоналу Підприємства при дослідженні господарських операцій. 

 
Опис відповідальності управлінського персоналу підприємства за підготовку та достовірне 

представлення фінансових звітів 
 
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне 

представлення цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та вимог чинного 
законодавства. Відповідальність управлінського персоналу охоплює:  

розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки 
та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок 
шахрайства або помилки та суттєвих невідповідностей з іншою інформацією, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку або іншим користувачам разом з фінансовою звітністю;  

вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають 
обставинам; 

такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для 
виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними 
останньої річної фінансової звітності); 

контроль стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту 
відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; 

використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності 
емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності. 

 
Опис відповідальності аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності 

 
Відповідальністю аудитора є висловлення думки стосовно фінансової звітності 

Підприємства та її відповідності прийнятій Підприємством обліковій політиці та вимогам 
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чинного законодавства України на підставі даних аудиторської перевірки у формі аудиторського 
висновку, складеного відповідно до вимог Закону України «Про аудиторську діяльність», а 
також МСА 200, 240, 700, 701, 705, 706, 720, 800, 3000. 

 
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПОВНОГО КОМПЛЕКТУ ФІНАНСОВОЇ 

ЗВІТНОСТІ: 
 
Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи 

бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, в цілому в усіх 
суттєвих аспектах відповідає вимогам МСФЗ. 

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського 
обліку. 

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових 
звітів визначається міжнародними стандартами фінансової звітності 

Справжня фінансова звітність підприємства за рік ,що завершився 31 грудня 2012року по 
суті є першою фінансовою звітністю підприємства, яку підготовлено з урахуванням 
міжнародних стандартів фінансової звітності , шляхом проведення постатейної методики 
трансформації цієї звітності, як це описано в обліковій політиці, враховуючи при цьому , що за 
попередні звітні періоди ,закінчуючи звітний період 2011 року підприємство готувало фінансову 
звітність згідно з національними загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку , 
передбаченими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні. 

На думку аудиторів фінансову звітність підприємства підготовлено з урахуванням норм 
міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовуються на початковій стадії її 
підготовки щодо звітних періодів , які закінчуються 31 грудня 2012р. разом з порівняльною 
інформацією станом на 31 грудня 2011року. При підготовці цієї фінансової звітності на 
відповідність МСФЗ, зокрема у примітках пояснюються основні принципи стосовно 
коригування показників, що підлягають виконанню підприємством на даній стадії підготовки , а 
також оцінні значення раніше опублікованої фінансової звітності за станом на 31 грудня 
2011року, складеної на основі звітних форм передбачених Положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, що діють в Україні , а саме: 

 П(С)БО № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 
 П(С)БО № 2 «Баланс», 
 П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати», 
 П(С)БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів», 
 П(С)БО № 5 «Звіт про власний капітал» та інші. 

Дані, відображені в Балансі, підтверджуються залишками на рахунках активів та 
зобов’язань. 

Аналіз статей Звіту про фінансові результати дає реальну інформацію про доходи та 
витрати, про прибутки та збитки, отримані внаслідок діяльності Підприємства за звітний рік. 

Звіт про рух грошових коштів надає правдиву інформацію про зміни, що відбулися в 
грошових коштах Підприємства. 

У звіті про власний капітал надана інформація про зміни в складі власного капіталу 
Підприємства та джерелах його збільшення (зменшення). 

Примітки до фінансової звітності розкривають інформацію, що не приведена 
безпосередньо у звітах. 

Вимоги міністерства фінансів України, щодо порівняльності та відповідності показників 
форм фінансового звіту у складі балансу (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 
2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про власний капітал (форма № 4), примітки  
до річної фінансової звітності (форма № 5) – витримані. 

Аудитор вважає можливим підтвердити, що представлена документація свідчить про 
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відповідність фінансово-господарської діяльності підприємства чинному законодавству. 
Бухгалтерський облік на підприємстві побудовано на основі діючої нормативної бази. 
Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку і в усіх 
суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія «Перша» станом на 31 грудня 2012 року, згідно з нормативними 
вимогами щодо бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також згідно з визначеною 
концептуальною основою фінансової звітності .  

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією активів та зобов’язань Підприємства оскільки 
ця дата передувала призначенню аудитора Підприємства. Через характер облікових запасів 
Підприємства аудитор не має змоги підтвердити якісний склад та кількість активів за 
допомогою інших аудиторських процедур, однак за допомогою відповідних аудиторських 
процедур отримав можливість підтвердити суму активів та зобов’язань, відображених в 
фінансових звітах Підприємства станом на 31.12.2012 року, в межах рівня суттєвості. До 
модифікації аудиторської думки призвів вплив коригувань, що могли б бути потрібними, якщо 
б аудитор був в змозі бути присутнім при інвентаризації активів та зобов’язань, але на думку 
аудитора можливі коригування не можуть суттєво вплинути на припущення управлінського 
персоналу про безперервність діяльності підприємства на основі проведеного фінансового 
аналізу діяльності. 

На думку аудитора, надана у фінансовій звітності за 2012 рік інформація в усіх суттєвих 
аспектах дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша». 

Аудитором не виявлено існування подій або умов та відповідних ділових ризиків, які 
можуть поставити під сумнів здатність суб’єкта господарювання продовжувати свою діяльність 
на безперервній основі ( МСА 570 «Безперервність»). 

Враховуючи все вищенаведене аудитор вважає можливим підтвердити фінансову 
звітність підприємства станом на 31.12.2012 року за результатами операцій з 01.01.2012 року по 
31.12.2012 року. 

 
Не вносячи до нашого висновку застережень, в наступних пояснювальних параграфах, ми 
звертаємо увагу на іншу допоміжну інформацію, яка подається до Державної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними 
учасниками фондового ринку згідно Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 
3480-IV від 23.02.2006 р. та рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
«Про затвердження Вимог до аудиторського висновку при розкритті  інформації емітентами 
цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)»  від 29.09.2011 року № 1360. 
 

Інша Допоміжна інформація про 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Перша» 

 
Організація бухгалтерського обліку. 

 
Бухгалтерський облік на Підприємстві ведеться по журнально-ордерній системі 

рахівництва із веденням журналів-ордерів, відомостей і головної книги. Стан бухгалтерського 
обліку і звітності Підприємства в цілому відповідає вимогам Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV, та 
МСФЗ, іншим нормативним документам чинним протягом періоду, що перевірявся. Первинні 
документи оформляються і зберігаються відповідно до вимог “ Положення про документальне 
забезпечення записів  в бухгалтерському обліку ”, затвердженого наказом Міністерства фінансів 
України від 24.05.95 року № 88. 

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється під керівництвом головного бухгалтера 
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Підприємства. 
Бухгалтерський облік автоматизований з застосуванням бухгалтерської програми 1-С 

Бухгалтерія. 
 
Організація обліку активів 

 
В бухгалтерському обліку активи підприємства відображаються та оцінюються 

відповідно до вимог чинного законодавства. Станом на 31.12.2012 року активи Підприємства 
складають 94697 тис. грн. 

Таблиця №2 
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ 

№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Назва активів Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

010 Нематеріальні активи (залишкова 
вартість) 

330 тис. грн. 1 

Примітки : Примітки : Станом на 31.12.2012 року первісна вартість нематеріальних 
активів Підприємства становила - 791 тис. грн., накопичена амортизація – 461 тис. грн. 
Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид 
активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

020 Незавершені капітальні інвестиції 0 тис. грн. 2 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

030 Основні засоби(залишкова вартість) 20364 тис. грн. 3 
Примітки : Основні засоби відображаються у балансі Підприємства за первісною 
вартістю з вирахуванням зносу. Станом на 31.12.2012 року первісна вартість основних 
засобів Підприємства становила 22627 тис. грн., знос – 2263 тис. грн. Значних 
правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид активів 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

035 Справедлива (залишкова) вартість 
довгострокових біологічних активів 

0 тис. грн. 4 

Примітки : Станом на 31.12.2012 року первісна вартість довгострокових біологічних 
активів Підприємства становила - 0 тис. грн., накопичена амортизація – 0 тис. грн. 
Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид 
активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

040 Довгострокові фінансові інвестиції, які 
обліковуються за методом участі в 

капіталі інших підприємств 

4750 тис. грн. 5 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

045 Довгострокові фінансові інвестиції, які 
обліковуються як інші фінансові інвестиції 

0 тис. грн. 6 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

050 Довгострокова дебіторська заборгованість 3884 тис. грн. 7 
Примітки : Дебіторська заборгованість, яка могла бути класифікована як довгострокова - 
відсутня. Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

8 055 Справедлива (залишкова) вартість 
інвестиційної нерухомості 

0 тис. грн. 
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Примітки : Станом на 31.12.2012 року первісна вартість інвестиційної нерухомості 
Підприємства становила - 0 тис. грн., знос – 0 тис. грн. Значних правочинів у 2012 році з 
даним видом активів або які б впливали на даний вид активів Підприємства в ході 
перевірки не встановлено. 

060 Відстрочені податкові активи 0 тис. грн. 9 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид активів 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

065 Гудвіл 0 тис. грн. 10 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів Підприємства в ході 
перевірки не встановлено. 

070 Інші необоротні активи 2686 тис. грн. 11 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 
Таблиця №3 

ОБОРОТНІ АКТИВИ 
№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Назва активів Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

100 Виробничі запаси 930 тис. грн. 1 
Примітки : Облік виробничих запасів проводиться бухгалтерією Підприємства по 
балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів 
або які б впливали на даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

110 Поточні біологічні активи 0 тис. грн. 2 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

120 Незавершене виробництво 0 тис. грн. 3 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

130 Готова продукція 0 тис. грн. 4 
Примітки : Облік готової продукції проводиться бухгалтерією Підприємства по 
балансовим рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів 
або які б впливали на даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

140 Товари 0 тис. грн. 5 
Примітки : Облік товарів проводиться бухгалтерією Підприємства по балансовим 
рахункам 2-го класу. Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б 
впливали на даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

150 Векселі одержані 0 тис. грн. 6 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

160- 
210 

Дебіторська заборгованість 17595 тис. грн. 7 

Примітки : Дебіторська та кредиторська заборгованості відображені розгорнуто за 
статтями активу та пасиву відповідно. Безнадійних боргів немає. Дебіторська 
заборгованість за товари, роботи та послуги відображена у балансі Підприємства за 
чистою реалізаційною вартістю. Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2012 року 
складаються із: 
Дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги 

 Чиста реалізаційна вартість – 15440 тис. грн. 
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 Первісна вартість - 15871 тис. грн. 
 Резерв сумнівних боргів - 431 тис. грн. 

Дебіторської заборгованості за розрахунками 
 З бюджетом – 0 тис. грн. 
 За виданими авансами - 851 тис. грн. 
 З нарахованих доходів - 513 тис. грн. 
 Із внутрішніх розрахунків - 0 тис. грн. 

Інша поточна дебіторська заборгованість – 791 тис. грн. 
Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид активів Підприємства в ході 
перевірки не встановлено. 

220 Поточні фінансові інвестиції 
 

3302 тис. грн. 8 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 230 - 
  240 

Грошові кошти 
 

39684 тис. грн. 9 

Примітки : Облік касових операцій підприємством здійснюється відповідно до 
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, що 
затверджено Постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Відображення розрахункових 
операцій грошовими коштами задовольняє потреби Інструкції про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої Постановою НБУ від 
21.01.2004 р. № 22. 
Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на даний вид 
активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

250 Інші оборотні активи 1172 тис. грн. 10 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 
Таблиця №4 

ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 
№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Назва активів Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

270  Витрати майбутніх періодів 
 

0 тис. грн. 1 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 
Таблиця №5 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ ТА ГРУПИ ВИБУТТЯ 
№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Назва активів Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

270  Необоротні активи та групи вибуття   0 тис. грн. 1 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році з даним видом активів або які б впливали на 
даний вид активів Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 
На думку аудитора розкриття інформації за видами активів проводиться 

Підприємством відповідно до встановлених нормативів, зокрема МСФЗ. Підсумки статей, 
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відображені в активі балансу Підприємства, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, 
стан необоротних та оборотних активів Підприємства на 31.12.2012 року, відповідно до 
МСФЗ. Склад та структура активів відповідають вимогам чинного законодавства. 
 
Організація обліку зобов’язань 
 

Оцінка та облік зобов'язань підприємства проводиться у відповідності з МСФЗ. 
Підприємство визначає зобов’язання, якщо його оцінка може бути достовірно визначена 

та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому в наслідок його погашення. 
Зобов’язання визнаються внаслідок минулих подій і мають юридичну силу внаслідок укладених 
контрактів та статутних вимог. Аудитор підтверджує відсутність істотних відхилень 
синтетичного обліку зобов’язань, відображених у фінансовій звітності та їх відповідність 
МСФЗ. Станом на 31.12.2012 року зобов’язання Підприємства складають 14476 тис. грн. 

Таблиця №6 
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Вид зобов’язання  Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

440 Довгострокові кредити банків 0 тис. грн. 1 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

450 Інші довгострокові фінансові 
зобов’язання 

1378 тис. грн. 2 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

460 Відстрочені податкові зобов’язання 0 тис. грн. 3 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

470 Інші довгострокові зобов’язання 0 тис. грн. 4 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

 
Таблиця №7 

ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
№ 
п/п 

Код 
рядка 

балансу 

Вид зобов’язання  Вартість  
станом на 31.12.2012 року 

500 Короткострокові кредити банків 0 тис. грн. 1 
Примітки : Перевіркою процедури укладання та виконання значних правочинів у 2012 
році які б впливали на даний вид зобов’язань Підприємства порушень не встановлено. 

510 Поточна заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями  

0 тис. грн. 2 

Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

520 Векселі видані 0 тис. грн. 3 
Примітки : Значних правочинів у 2012 році які б впливали на даний вид зобов’язань 
Підприємства в ході перевірки не встановлено. 

4   530 - 
   610 

Поточна кредиторська заборгованість  13098 тис. грн. 
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Примітки : Поточні зобов’язання Підприємства станом на 31.12.2012 р. відображені у 
фінансовій звітності вірно, в повному обсязі та складаються з: 

 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8080 тис. грн. 
 З одержаних авансів – 1073 тис. грн. 
 З бюджетом –962 тис. грн. 
 Зі страхування – 8 тис. грн. 
 З оплати праці – 2 тис. грн. 
 Інші поточні зобов’язання – 2973 тис. грн. 

 
 

На думку аудитора розкриття інформації про зобов’язання проводиться 
Підприємством відповідно до встановлених нормативів, зокрема МСФЗ. Підсумки статей, 
відображені в пасиві балансу Підприємства, подають достовірно в усіх суттєвих аспектах, 
стан зобов’язань Підприємства на 31.12.2012 року, відповідно до МСФЗ. Склад та 
структура зобов’язань відповідають вимогам чинного законодавства. 

 
Організація обліку власного капіталу  
 

Власний капітал, його структура і призначення класифікується ,визначається та 
оцінюється відповідно до вимог чинного законодавства та нормативів встановлених МСФЗ. 

Власний капітал Підприємства станом на 31.12.2012 року дорівнює 47769 тис. грн.  
та складається із: 
 статутний капітал – 40000 тис. грн. 
 інший додатковий капітал – 3132 тис. грн. 
 резервний капітал – 1129 тис. грн. 
 нерозподілений прибуток – 3508 тис. грн. 

 
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства 

Таблиця №8 
№ п/п Показник Сума станом на 31.12.2012 року 

1 АКТИВИ (1.1+1.2+1.3+1.4) 94697 тис. грн. 
1.1 Необоротні активи 32014 тис. грн. 
1.2 Оборотні активи 62683 тис. грн. 
1.3 Витрати майбутніх періодів 0 тис. грн. 
1.4 Необоротні активи та групи вибуття   0 тис. грн. 
2 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (2.1+2.2) 14476 тис. грн. 

2.1 Довгострокові зобов’язання 1378 тис. грн. 
2.2 Поточні зобов’язання 13098 тис. грн. 
3 ЗАБЕСПЕЧЕННЯ ТАКИХ ВИТРАТ ТА 

ПЛАТЕЖІВ 
32452 тис. грн. 

4 ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ 0 тис. грн. 
5 ЧИСТІ АКТИВИ (1–2-3-4) 47769 тис. грн. 
6 СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (за вирахуванням 

неоплаченого та вилученого капіталу): 
40000 тис. грн. 

7 ВІДВЕРНЕННЯ (5-6) 7769 тис. грн. 
 
Розрахункова вартість чистих активів Підприємства  складає  47769 тис. грн. , і є   

більшою за величину статутного капіталу ( 40000 тис. грн. ) . Вимоги п. 3 ст. 155 ЦКУ 
дотримано. 
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Статутний капітал Підприємства 

 
  Станом на 31 грудня 2012 року сума затвердженого та сплаченого Статутного 
капіталу Підприємства складає 40000 тис. грн. Частка держави у статутному капіталі 
Підприємства відсутня. 
 
Організація обліку фінансових результатів 

 
 Облік фінансових результатів і розподілу прибутку здійснюється з урахуванням 

вимог МСФЗ, ПКУ та інших законодавчих актів. 
За підсумками 2012 року фінансовий результат від звичайної діяльності після 

оподаткування - прибуток у розмірі 2927 тис. грн.  

Аналіз показників фінансового стану 
 
За показниками фінансової звітності Підприємства за 2012 рік, були розраховані 

показники фінансового стану  та проведено аналіз ліквідності і рентабельності підприємства. 
Таблиця №9 

Показники фінансового стану на 31.12.2012 року. Значення 
Коефіцієнти ліквідності: 
Загальний (коефіцієнт покриття) 
           
           ІІр. Активу балансу               62683 

            К1.1.= --------------------------- =    ---------- 
           ІVр. Пасиву балансу            13098 
 
Проміжний 
           
           (гр. 160-220) ІІр. Активу балансу                20897 

            К1.1.= --------------------------------------------- =    ---------  
           ІVр. Пасиву балансу                                   13098 
 
Абсолютної ліквідності 
            
           Грошові кошти (р. 230-250 балансу)                 39684 
К1.1.= -------------------------------------------------- =    -------- 
           ІVр. Пасиву балансу                                        13098 

 
 
 
 
4,79 
 
 
 
 
 
1,59 
 
 
 
 
 
3,03 

Коефіцієнт фінансової стійкості 
 
          ІІІр.+ІVр. Пасиву балансу                         1378+ 13098 
К2 = --------------------------------------------- =    ------------------ 
           Ір.+ІІр.     Пасиву балансу                     47769 + 32452 

 

 
 
 
0,18 

Коефіцієнт фінансової незалежності 
          
          Ір.+ІІр. Пасиву балансу                          47769 + 32452 
К3 = --------------------------------------------- =    ------------------- 
           Актив балансу                                          94697 

 

 
 
 
0,84 
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Коефіцієнт ефективності використання активів 
            
           Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2)                 2927 
К4 = --------------------------------------------------------- =    ----------- 
           Актив балансу                                                         94697 

 
 
 
0,03 
 
 

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів 
            
            Прибуток від звичайної діяльності (ф.№2)                  2927 
К5 = --------------------------------------------------------- =    ----------- 
                        Ір. Пасиву балансу                                      47769 

 
 
 
0,06 

 
Аналіз розрахованих коефіцієнтів дає змогу стверджувати, що  фінансовий стан 

Підприємства є стійким і дозволяє швидко здійснити розрахунки по всіх зобов'язаннях. 
 

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути 
на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його 
цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери 
та фондовий ринок". 

 
 Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків 

статутного капіталу – відбувалось;  
 Прийняття рішення про викуп власних акцій– не відбувалось;  
 Факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі– не встановлені;  
 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25 відсотків активів 

Підприємства – не відбувалось;  
 Зміна власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій– не 

відбувалась;  
 Рішення Підприємства про утворення, припинення його філій, представництв–

приймалось;  
 Рішення вищого органу Підприємства про зменшення статутного капіталу– не 

приймалось;  
 Порушення справи про банкрутство Підприємства, винесення ухвали про його санацію– 

не відбувалось;  
 Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство 

Підприємства – не приймалось. 
 Рішення про зміну керівництва Підприємства – не приймалось. 

 
В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про 

інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами статті 
41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити висновок, 
що інформація про події, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на 
фінансово-господарський стан емітента та призвести до зміни вартості його цінних паперів і 
визнаються частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» 
своєчасно  оприлюднюється Підприємством та  надається користувачам звітності.  

Аудитор не  отримав достатні та прийнятні аудиторські докази того, що фінансова 
звітність була суттєво викривлена у зв’язку або порівняно з інформацію, що розкривається 
емітентом цінних паперів та подається до Комісії. 
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Виконання значних правочинів 
   
Значний  правочин  - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних 

акцій), учинений Підприємством, якщо ринкова  вартість  майна  (робіт,  послуг),  що  є його 
предметом, становить 10 і більше відсотків вартості  активів  товариства,  за даними останньої 
річної фінансової звітності. Вартість активів станом на 31.12.2012 року складає 94697 тис. грн. 
Сума мінімального правочину, яка підлягає аудиторським процедурам складає 9469,7 тис. грн. 
Підприємство у 2012 році відповідно до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» не 
мало виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за 
даними останньої річної фінансової звітності). Перевіркою порушень не встановлено.  

 
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього  аудиту  
вимогам законодавства 

 
Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова  рада акціонерного 

товариства  може прийняти  рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього 
аудитора (створення служби внутрішнього  аудиту). Наглядова рада за пропозицією  голови 
наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. 
Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з 
акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан 
внутрішнього аудиту  повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства». 
Однак, Товариство не обирало корпоративного секретаря, тому що цю функцію виконує у 
Товариства Генеральний директор Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства 02 
квітня 2012 року згідно Протоколу 10/1/2012 прийняла  рішення  щодо запровадження в 
товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього  аудиту).  

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану 
корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону 
України «Про акціонерні товариства» 

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управління, у тому числі 
внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» було 
отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо: 

 відповідності системи корпоративного управління у товаристві вимогам Закону 
України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту, 

 достовірності та повноти розкриття інформації про стан корпоративного 
управління у розділі «Інформація про стан корпоративного управління» річного 
звіту акціонерного товариства. 

Станом на 31.12.2012 року акціями Підприємства володіло 13 акціонерів. 
Формування складу органів корпоративного управління Підприємства здійснюється 

відповідно до: 
 розділів 10 - 12 Статуту, затвердженого 22 грудня 2012 року. 

Протягом звітного року в Підприємстві функціонували наступні органи корпоративного 
управління: 

 загальні збори акціонерів, 
 Наглядова Рада, 
 Рада директорів, 
 Ревізор; 
 СВА (служба внутрішнього аудиту). 

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам 
Статуту та вимогам, встановленим рішеннями загальних зборів акціонерів (протоколи № 4/2007 
від 28 листопада 2007 року, № 1/2009 від 03 лютого 2009 року). 
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Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями 
Статуту, Положенням про Наглядову Раду, Положенням про Раду директорів, Положенням про 
ревізійну комісію (затверджені рішенням загальних зборів акціонерів, протокол № 1/2010 від 11 
травня 2010 року) та Положенням про службу внутрішнього аудиту ( затверджене рішенням 
Наглядової ради, протокол № 10/1/2012 від 02 квітня 2012 року). 

Щорічні загальні збори акціонерів проводилися у строки, визначені законодавством. 
Фактична періодичність засідань Наглядової Ради відповідає строкам, визначеним 

Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на 
квартал. 

Протягом звітного року Рада директорів Підприємства здійснювала поточне управління 
фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом 
акціонерного товариства. Змін у складі Ради директорів протягом звітного року не відбувалось. 

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства протягом звітного року 
здійснювався Ревізором.  

Фактична реалізація функцій Ревізора протягом звітного року пов’язана з перевіркою 
фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Звіт Ревізора не 
містить суттєвих зауважень щодо порушення законодавства під час провадження фінансово-
господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та 
подання звітності, й підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2010 
рік. Звіт Ревізора було затверджено загальними зборами акціонерів (протокол № 2/2011 від 22 
квітня 2011 року). 

Спеціальні перевірки протягом звітного року Ревізором не проводились.  
На дату надання цього звіту Ревізором товариства завершено перевірку фінансово-

господарської діяльності Підприємства, проте звіт Ревізора ще не розглядався загальними 
зборами акціонерів.  

Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПрАТ «СК «Перша», вважає за 
необхідне зазначити наступне: 

Система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення 
суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової 
документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль. 

Адміністративний контроль передбачає розподіл повноважень між працівниками ПрАТ 
«СК «Перша» таким чином, щоб жоден працівник підприємства не мав змоги зосередити у 
своїх руках усі необхідні для повної операції повноваження. 

Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів ТОВАРИСТВА, достовірність 
звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль. 

Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності 
процедур внутрішнього  контролю у ПрАТ «СК «Перша». Систему внутрішнього контролю 
можна вважати достатньою. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у 
тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства», можна зробити висновок: 

 прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Підприємстві 
відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам 
Статуту, 

 наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» 
повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів 
корпоративного управління та результати їх функціонування. 

 
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства 
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Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання 

розуміння Підприємства та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього 
вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння 
суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для 
отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського 
персоналу та інших працівників Підприємства, які на думку аудитора, можуть мати 
інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в 
наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. 
Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх 
чинників, діяльності Підприємства, структуру його власності та корпоративного управління, 
структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-
ризики, оцінки та огляди фінансових результатів. 

У своїй поточній діяльності Підприємство наражається на зовнішні та внутрішні ризики.     
Система управління ризиками, які притаманні Підприємству, включає наступні складові: 
 стратегія та мета ризик – менеджменту; 
 управління ризиками; 
 загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків; 
 джерела та механізми контролю за ризиками; 
 аналіз ризиків. 

Загальну стратегію управління ризиками в Підприємстві визначає наглядова рада, а 
загальне керівництво управлінням ризиками здійснює дирекція на чолі з генеральним 
директором. 

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності 
Підприємства в наслідок шахрайства. 

 
Основні відомості про аудиторську фірму 

 
Основні відомості про аудиторську фірму наведені в таблиці № 11 
          Таблиця №11 

Назва аудиторської фірми ТзОВ «Алекс - Аудит» 
Код ЄДРПОУ 30583923 
Дата державної реєстрації 27.09.1999 р. 
Юридична адреса 79000, м. Львів вул. Коперніка буд.33 

кв.8 
Місце розташування офісу фірми 79000, м. Львів вул. Костюшка , 16 
Генеральний директор Єжов Олександр Юрійович 
Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, які одноосібно надають 
аудиторські послуги. 

Свідоцтво № 2176 видане на підставі 
рішення Аудиторської палати від 
26.01.2001 року. Термін дії – до 
24.02.2016 року.  

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторів та 
аудиторських фірм, які можуть проводити 
перевірки фінансових установ, що надають 
послуги на ринку цінних паперів 

Серія АБ 001419, реєстраційний номер 
1518. Дата видачі 28.04.2011 р., згідно 
рішення ДКЦПФР № 469. Термін дії – до 
24.02.2016 р.  

e-mail ay@alex-audit.com 
Телефон 032-244-43-18, 241-20-04 
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  Основні відомості про аудитора 
 
Основні відомості про аудитора наведені в таблиці № 12 
          Таблиця №12 

Прізвище, і м”я та по батькові аудитора Єжов Олександр Юрійович 
Код ДРФО 2516706118 
Місце проживання аудитора 79000 м. Львів вул. Коперніка , 33 кв.8 

Місце розташування офісу аудитора 79000 м. Львів вул. Костюшка , 16 
Номер, серія, дата видачі сертифіката 
аудитора 

Сертифікат аудитора № 000563, виданий 
на підставі рішення Аудиторської  
палати України 25.01 1996 року. Термін 
дії – до 25.01.2015 р.  

Номер, серія, дата видачі свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторів, які можуть 
проводити перевірки фінансових установ 

Серія А, №001277, видане, згідно 
розпорядження № 6537 комісії з 
Держфінпослуг 19.12.06р. Термін дії – 
до 25.01.2015 р. 

Телефон аудитора 032-244-43-18, 050-317-20-04 
  

Основні відомості про умови договору про проведення аудиту 
 
Дата та номер договору на проведення аудиту: № 1-ОА від 27.11.2012 року 
Період, яким охоплено проведення аудиту: з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року. 
Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: аудит розпочато 13 лютого 2013 

року, аудит завершено 13 березня 2013 року. 
 

   
Генеральний директор 
ТзОВ «Алекс-Аудит» 
Аудитор        Єжов О.Ю. 
 
Сертифікат А № 000563  
від 25.01.1996 року. 
 
Дата аудиторського висновку:                          13 березня 2013 року 
 
 
Аудиторський висновок складений у трьох примірниках, один з яких залишається у 

виконавця. 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" за ЄДРПОУ 31681672 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Орган державного 
управління  за СПОДУ  

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників (1): 244 
Одиниця виміру: тис.грн. 
Адреса: 03118, Україна, Київська обл., м. Київ, пр. Червонозоряний, буд. 150 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

на 31.12.2012 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:    
    залишкова вартість 010 543 330 
    первісна вартість 011 781 791 
    накопичена амортизація 012 ( 238 ) ( 461 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 12 073 20 364 
    первісна вартість 031 13 405 22 627 
    знос 032 ( 1 332 ) ( 2 263 ) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 4 750 4 750 

    інші фінансові інвестиції 045 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 509 3 884 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0 
Знос інвестиційної нерухомості 057 ( 0 ) ( 0 ) 
Відстрочені податкові активи 060 0 0 
Гудвіл 065 0 0 
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Інші необоротні активи 070 11 140 2 686 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 29 015 32 014 
II. Оборотні активи    
Виробничі запаси 100 985 930 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:    
    чиста реалізаційна вартість 160 19 868 15 440 
    первісна вартість 161 20 038 15 871 
    резерв сумнівних боргів 162 ( 170 ) ( 431 ) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за бюджетом 170 60 0 
    за виданими авансами 180 2 876 851 
    з нарахованих доходів 190 306 513 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2 166 791 
Поточні фінансові інвестиції 220 15 158 3 302 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 21 800 39 586 
    у тому числі в касі 231 192 117 
    в іноземній валюті 240 99 98 
Інші оборотні активи 250 0 1 172 
Усього за розділом II 260 63 318 62 683 
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0 
ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 
Баланс 280 92 333 94 697 

 

Пасив Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 40 000 40 000 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 0 0 
Інший додатковий капітал 330 2 322 3 132 
Резервний капітал 340 397 1 129 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1 313 3 508 
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 ) 
Накопичена курсова різниця 375 0 0 
Усього за розділом I 380 44 032 47 769 
Частка меншості 385 0 0 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
Забезпечення виплат персоналу 400 97 42 
Інші забезпечення 410 0 0 
Сума страхових резервів 415 36 521 43 993 
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 9 597 11 583 
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Цільове фінансування  (2) 420 0 0 
Усього за розділом II 430 27 021 32 452 
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 1 001 0 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 2 540 1 378 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 3 541 1 378 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 10 656 8 080 
Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 1 469 1 073 
    з бюджетом 550 1 090 962 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 23 8 
    з оплати праці 580 67 2 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0 

Інші поточні зобов'язання 610 4 434 2 973 
Усього за розділом IV 620 17 739 13 098 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 92 333 94 697 
(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом 
виконавчої влади у галузі статистики. 
(2) З рядка 420 графа 4  Сума благодійної допомоги (421) 0 

 
 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
 
Головний бухгалтер   Козак Н.I. 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" за ЄДРПОУ 31681672 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про фінансові результати 

за 2012 рік 
Форма №2 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 010 107 656 80 529 

Податок на додану вартість 015 ( 0 ) ( 0 ) 
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 ) 
 025 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші вирахування з доходу 030 ( 3 027 ) ( 514 ) 
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 035 104 629 80 015 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 72 911 ) ( 51 703 ) 
Валовий прибуток: 
   прибуток 050 31 718 28 312 

   збиток 055 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші операційні доходи 060 2 820 3 211 
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 ( 21 044 ) ( 13 837 ) 
Витрати на збут 080 ( 3 778 ) ( 2 485 ) 
Інші операційні витрати 090 ( 4 149 ) ( 9 281 ) 
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів 
сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 100 5 567 5 920 

    збиток 105 ( 0 ) ( 0 ) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 
Інші фінансові доходи 120 2 765 1 284 
Інші доходи (1) 130 54 301 18 058 
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Фінансові витрати 140 ( 451 ) ( 328 ) 
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 160 ( 54 111 ) ( 20 693 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування: 
   прибуток 

170 8 071 4 241 

    збиток 175 ( 0 ) ( 0 ) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або 
прибуток від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття у наслідок  припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття у 
наслідок  припинення діяльності 

177 ( 0 ) ( 0 ) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  ( 5 144 ) ( 4 119 ) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185  0 0 
Фінансові результати від звичайної діяльності: 
   прибуток 190 2 927 122 

    збиток 195 ( 0 ) ( 0 ) 
Надзвичайні: 
   доходи 200 0 0 

    витрати 205 ( 0 ) ( 0 ) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 ) 
Частка меншості 215 0 0 
Чистий: 
   прибуток 220 2 927 122 

    збиток 225 ( 0 ) ( 0 ) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0 
(1) З рядка 130 графа 3  Дохід, пов'язаний з благодійною 
допомогою 

(131) 0 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 230 1 891 1 123 
Витрати на оплату праці 240 5 229 4 941 
Відрахування на соціальні заходи 250 1 843 1 818 
Амортизація 260 1 228 700 
Інші операційні витрати 270 59 856 16 632 
Разом 280 70 047 25 214 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті Код 
рядка 

За звітний 
період 

За попередній 
період 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 0 0 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
Головний бухгалтер   Козак Н.I. 
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КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" за ЄДРПОУ 31681672 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

Одиниця виміру: тис.грн. 
Звіт про рух грошових коштів 

За 2012 pік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

Стаття Код 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) 010 105 756 127 315 
Погашення векселів одержаних 015 0 0 
Покупців і замовників авансів 020 119 17 
Повернення авансів 030 86 95 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 3 0 
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0 
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 045 0 0 

Отримання субсидій, дотацій 050 0 0 
Цільового фінансування 060 66 0 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0 
Інші надходження 080 8 468 3 447 
    Витрачання на оплату:    
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 90 151 ) ( 116 925 ) 
Авансів 095 ( 278 ) ( 3 071 ) 
Повернення авансів 100 ( 143 ) ( 198 ) 
Працівникам 105 ( 4 032 ) ( 4 091 ) 
Витрат на відрядження 110 ( 289 ) ( 471 ) 
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 220 ) ( 0 ) 
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 5 208 ) ( 3 895 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2 162 ) ( 1 956 ) 
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових 
платежів) 130 ( 774 ) ( 740 ) 

Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 145 ( 4 214 ) ( 4 823 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 7 027 -5 296 
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0 
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Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 7 027 -5 296 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Реалізація:    
    фінансових інвестицій 180 47 773 5 500 
    необоротних активів 190 1 524 0 
    майнових комплексів 200 0 0 
Отримані:    
    відсотки 210 0 0 
    дивіденди 220 0 0 
Інші надходження 230 7 535 480 
Придбання:    
    фінансових інвестицій 240 ( 35 783 ) ( 19 399 ) 
    необоротних активів 250 ( 1 625 ) ( 1 089 ) 
    майнових комплексів 260 ( 8 776 ) ( 2 500 ) 
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 456 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 10 648 -17 464 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 10 648 -17 464 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження власного капіталу 310 0 26 700 
Отримані позики 320 0 2 550 
Інші надходження 330 2 033 1 531 
Погашення позик 340 ( 1 001 ) ( 2 585 ) 
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші платежі 360 ( 373 ) ( 912 ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 659 27 284 
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 659 27 284 
Чистий рух коштів за звітний період 400 18 334 4 524 
Залишок коштів на початок року 410 21 899 17 513 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -549 -138 
Залишок коштів на кінець року 430 39 684 21 899 

 
 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
 
Головний бухгалтер   Козак Н.I. 



 55 

КОДИ 
Дата 01.01.2013 

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" за ЄДРПОУ 31681672 

Територія м.Київ, Голосiївський р-н за КОАТУУ 8036100000 
Орган державного 
управління   за СПОДУ  

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ  

Вид економічної 
діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
Одиниця виміру: тис.грн. 

 
Звіт про власний капітал 

за 2012 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код 
рядка 

Статутний 
капітал 

Пайовий 
капітал 

Додатковий 
вкладений 

капітал 

Інший 
додатковий 

капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподі- 
лений 

прибуток 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на початок 
року 

010 40 000 0 0 2 322 397 1 313 0 0 44 032 

Коригування:           
Зміна облікової 
політики 

020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований 
залишок на початок 
року 

050 40 000 0 0 2 322 397 1 313 0 0 44 032 

Переоцінка активів:           
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Дооцінка основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка основних 
засобів 

070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
незавершеного 
будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
незавершеного 
будівництва 

090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Дооцінка 
нематеріальних 
активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальних 
активів 

110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період 

130 0 0 0 0 0 2 927 0 0 2 927 

Розподіл прибутку:           
Виплати власникам 
(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 732 -732 0 0 0 
Внески учасників:           
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу:           

Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплений акцій 
(часток) 

230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в 
капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної вартості 
акцій 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 
капіталі:           

Списання 
невідшкодованих 
збитків 

260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 280 0 0 0 810 0 0 0 0 810 
Разом змін в 
капіталі 290 0 0 0 810 732 2 195 0 0 3 737 

Залишок на кінець 
року 300 40 000 0 0 3 132 1 129 3 508 0 0 47 769 

 
 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
 
Головний бухгалтер   Козак Н.I. 
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

 
ПрАТ СК «ПЕРША» вперше підготовлено  фінансову звітність і консолідовану 

фінансову звітність за МСФЗ,  відповідно до МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних 
стандартів фінансової звітності» з метою  забезпечення прийнятної відправної  інформації для 
наступного обліку за МСФЗ. Принципи складання звітності та повнота інформації дозволить 
користувачам зробити адекватні висновки про фінансовий стан підприємства. 

У процесі трансформації бухгалтерських даних керувалися такими ключовими 
принципами: 
1. Повне висвітлення.  
2. Послідовність.  
3. Порівняльність.  
4. Обачність.  
5. Превалювання сутності над формою.  
6. Подвійний запис 
7. Обґрунтованість.  
8. Системність.  
9. Єдиний грошовий вимірник 
10. Орієнтованість на результат.  

Підприємство визначилось з обліковою політикою для формування звітності: 
-  різниці, які виникають внаслідок застосування вимог МСФЗ до операцій та подій при 

складанні балансу на дату переходу на МСФЗ, відображаються у складі інших складових 
власного капіталу; 

- рядок 270 «Витрати майбутніх періодів» у звітності за МСФЗ  відображаються відповідно 
у складі «Іншої дебіторської заборгованості й оборотних активів» без виділення в окремі 
статті чи розділи; 

- Уся дебіторська заборгованість відображається у балансі за справедливою вартістю. При 
розкритті інформації наводиться історична вартість і сума коригування до справедливої 
вартості (нарахованого резерву); 

- Використання класифікації витрат, заснованої на характері витрат (метод аналізу 
витрат); 

 
1. Результат страхової  діяльності  

1.1. Статті доходів та витрат із розподілом за напрямками страхової діяльності та групами 
страхових продуктів наведено в таблиці 1:  

Таблиця 1.1. 
 Особисте 

страхуван
ня 
(страхува
ння від 
нещасних 
випадків 
та 
медичне 

Страхува
ння майна 
в т.ч. від 
вогневих 
ризиків 
та 
ризиків 
стихійних 
явищ 

страхува
ння 
наземног
о 
транспор
ту 

страхування 
цивільно-
правової 
відповідально
сті власників 
транспортн
их засобів 

страхув
ання 
відповід
альност
і перед 
третім
и 
особами 

Інше Всього 
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страхуван
ня) 

Премії 
підписані 

10 871 3 939 9 176 
 

66 281 52 598 5 280 148 145 

Премії, 
передані у 
перестрахуванн
я 

 373 2 486 9 432 24 688 992 37 971 

Премії 
підписані, 
чиста сума 

10 871 3 566 6 690 56 849 27 910 4 288 110 174 

Зміна резерву 
незароблених 
премій 

+754 
-1 361 

+1 512 
-886 

+609 
-3 724 

+18 479 
-18 369 

+4 530 
-5142 

+829 
-1601 

+26 713 
-31 083 

Зміна частки 
перестраховикі
в у резерві 
незароблених 
премій 

-105 -1 169 
+542 

-363 
+3 234 

-3 246 
+2 301 

-4 031 
+4 702 

-583  
+570 

-9 497 
+11 349 

Чисті страхові 
премії 

10 159 3 565 6 446 56 014 27 969 3503 107 656 

Страхові 
виплати 

3 978 969 5 335 19 736 1 365 81 31 464 

Витрати на 
врегулювання 
збитків 

 
244 
 

 
1 

 
302 

 
1 038 

 
13 

  
1598 

Компенсація 
страхових 
виплат від 
перестраховикі
в 

  
133 

 
1 176 

  
341 

  
1 650 

Страхові 
виплати, чиста 
сума 

 
4 222 

 
837 

 
4 461 

 
20 774 

 
1 037 

 
81 

 
31 412 

Зміна резерву 
збитків 

+168 
-99 

 +146 
-247 

+9 368 
-12 408 

+126 
-86 

 
-70 

+9 808 
-12 910 

Зміна частки 
перестраховикі
в у резерві 
збитків 

  -100 
+161 

  
+73 

 -100 
+234 

Чисті понесені 
збитки за 
страховими 
виплатами 

4 291 837 4 421 17 734 1 150 11 28 444 

Аквізиційні 
витрати 
сплачені 

2 689 973 2 258 16 538 12 995 1 393 36 846 

Результат 
страхової 
діяльності 

3 179 1 755 -233 21 742 13 824 2 099 42 367 
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Інформація наведена лише про значні напрямки страхової діяльності. Незначні напрямки 

діяльності та групи продуктів (менш ніж 10% валових премій підписаних) відносяться до 
категорії «Інше».  
 
1.2. Відстрочені аквізиційні витрати (АВ) 

При початковому визнанні змінні аквізиційні витрати за страховими контрактами  
капіталізуються у відповідних відстрочених аквізиційних витратах, що включаються до складу 
активів у балансі ( інші оборотні активи ) Таблиця 1.2.: 
- комісійні страховим агентам;  
- витрати на страхування;  
- витрати на оформлення страхових полісів тощо.  

Для зіставлення цих витрат з відповідним доходом від страхових премій відстрочені 
аквізиційні витрати аналізуються за категоріями страхових контрактів відповідно до їхньої 
класифікації, яка застосовується при визнанні доходу від страхових премій . 

Аквізиційні витрати за короткостроковими страховими контрактами, що підлягають 
капіталізації, включають витрати, які виникають внаслідок придбання нових страхових 
контрактів або поновлення існуючих страхових контрактів, укладених протягом звітного 
періоду, та визнаються як актив у момент їх виникнення. Так само, як і валові премії підписані, 
такі витрати спочатку оцінюються за загальною сумою, що підлягає сплаті за весь строк дії 
контракту, незалежно від фактичної структури платежів  

У подальшому АВ амортизуються та відносяться на витрати пропорційно заробленим 
преміям,  рівномірно протягом строку дії контракту.  

 Таблиця 1.2. 
 Особист

е 
страхува
ння 
(страхув
ання від 
нещасних 
випадків 
та 
медичне 
страхува
ння) 

Страх
ування 
майна 
в т.ч. 
від 
вогневи
х 
ризиків 
та 
ризиків 
стихій
них 
явищ 

страхува
ння 
наземного 
транспор
ту 

страхув
ання 
цивільно
-
правової 
відповід
альност
і 
власникі
в 
транспо
ртних 
засобів 

страхув
ання 
відповід
альност
і перед 
третіми 
особами 

Інші Всього Рядок 
Балан
су 

Аквізиційні 
витрати на 

початок 
звітного 
періоду 

852 168 264 7290 118 2448 11140 070 
гр.3 

Аквізиційні 
витрати на 

кінець звітного 
періоду 

72 35 145 2359 58 17 2686 070 
гр.4 

 
1.3. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю  

- дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників – 13 433 
тис.грн.    Дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників 
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визнається за сумами премій, отриманих ними, але не переданих страховику до 
закінчення звітного періоду;  

- дебіторська заборгованість від перестраховиків  -   387 тис.грн . Дебіторська 
заборгованість від перестраховиків за страховими виплатами визнається у момент 
визнання кредиторської заборгованості за відповідними страховими виплатами ; 

- дебіторська заборгованість за регресами  - 116 тис.грн.  Дебіторська заборгованість за 
регресами визнається у момент визнання кредиторської заборгованості за відповідними 
страховими виплатами. Визнані суми оцінюються з урахуванням очікуваних грошових 
потоків до отримання та строків таких грошових потоків на основі минулого досвіду 
страховика щодо отримання коштів у порядку регрессу; 
Премії до отримання від власників страхових полісів визнаються в повній сумі у момент 

укладання страхового контракту.  
Станом на кінець  звітного періоду перевіряється дебіторська заборгованість за 

операціями страхування щодо зменшення її корисності і визнається відповідний резерв.  
 

1.4. Залишок коштів у МТСБУ 
  Визнається за сумою платежів, здійснених до централізованих страхових резервних 
фондів під управлінням МТСБУ. Крім того, цей залишок збільшується на суму додаткових 
коштів, які у подальшому відраховуються до МТСБУ, і зменшується на суму страхових 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 за 
справедливою вартістю з урахуванням його імовірного очікуваного відшкодування та 
процентного доходу до отримання становить 7 247,00 тис.грн.  

 
1.5. Платежі до Фонду попереджувальних заходів. 

Платежі до Фонду попереджувальних заходів відносяться на витрати того періоду, в 
якому вони виникли. 

 
1.6. Страхові резерви 

Компанія розраховує суму страхових резервів кожного виду відповідно до вимог чинного 
законодавства та відповідних нормативних актів.  
Станом на кінець кожного звітного періоду страховику рекомендується оцінювати адекватність 
визнаних ним страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх 
грошових потоків за страховими контрактами. Перевірка адекватності зобов’язань включає 
поточні розрахунки всіх контрактних грошових потоків та пов’язаних з ними  грошових потоків, 
як витрати на врегулювання збитків. Якщо така оцінка показує, що балансова вартість страхових 
зобов’язань (за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та нематеріальних 
страхових активів) є недостатньою, тобто меншою за чисту поточну вартість розрахункових 
майбутніх грошових потоків, нестача  визнається у складі витрат.  

Структура страхових резервів у валовій сумі та за вирахуванням перестрахування за 
категоріями резервів  наведено в Таблиці 1.6. 
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  Таблиця 1.6. 
 
 Особист

е 
страхува
ння 
(страхув
ання від 
нещасних 
випадків 
та 
медичне 
страхува
ння) 

Страхув
ання 
майна в 
т.ч. від 
вогневих 
ризиків 
та 
ризиків 
стихійн
их явищ 

страху
вання 
наземн
ого 
трансп
орту 

страхув
ання 
цивільно
-
правової 
відповід
альност
і 
власникі
в 
транспо
ртних 
засобів 

страху
вання 
відпові
дально
сті 
перед 
треті
ми 
особам
и 

Інше Всьог
о 

Примітки 

Резерв 
незароблених 
премій 

1361 886 3724 18369 5142 1601 31083  

Частка 
перестраховика 
в резервах 
незароблених 
премій 

 542 3234 2301 4702 570 11349  

Резерв 
заявлених 
збитків 

99  247 6877 86 70 7379  

Частка 
перестраховика 
в резервах 
заявлених 
збитків 

  161  73  234  

Резерв 
незаявлених 
збитків 

   5531   5531  

Резерв 
коливань 
збитковості  

   2084    Відображен
о в 
структурі 
власного 
капіталу  
ряд.330 

 
1.7. Інший капітал 

В іншому капіталі включено  інші компоненти капіталу, які не показуються окремо у 
складі капіталу (інші резерви у капіталі): 

Резерви коливання збитковості -  2084 тис.грн; 
Дооцінка основних засобів – 1048 тис.грн 
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2.  Процес управління ризиками 
  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 інвестицій в акції – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та 
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 

ризик процентної ставки – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання вартості позикових коштів; 

валютний ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання курсів обміну валют; 

ризик спреду – ризик, пов’язаний із чутливістю активів та зобов’язань страховика до 
коливання різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій з тим 
самим (або близьким) терміном до погашення; 

майновий ризик – ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання ринкових цін на нерухомість; 

ризик ринкової концентрації – ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю 
портфеля активів або у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів 
на стан активів. 

 Ризик дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, 
боржника та будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед 
страховиком. 

 Операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через 
недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, 
надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу. 
 
Серед заходів щодо зменшення ризикiв, захисту своєї діяльності, інтересів страхувальників та 
акціонерів, Компанія: 

- акумулює  кошти на превентивні заходи ( при страхуванні пасажирів); 
- складає інструкції та методичні матеріали для страхувальників; 
- здійснює актуарні розрахунки величин тарифів для нових страхових продуктів; 
- розраховує та аналізує періодичні показники збитковості страхових продуктів; 
- здійснює перестрахування ризиків за принципом надійності та ефективності; 
- оцінює ефективність та надійність активів; 
- здійснює розміщення активів з урахуванням диверсифікації, рентабельності, 

надійності та прибутковості; 
- сприяє підвищенню кваліфікації персоналу;  
- враховує інноваційні процеси на страховому ринку, а саму у 2012 році відбулося 

впровадження облікової системи 1С:Підприємство 8.2, яке забезпечує щоденний 
контроль надходжень страхових платежів від агентів та страхувальників, а також 
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забезпечує проміжний контроль фінансових показників структурних підрозділів та 
Компанії в цілому. 

 
3.  Платоспроможність 
Фактичний запас платоспроможності Приватного акціонерного товариства « Страхова 

компанія «Перша», розрахований станом на 31.12.2012 р. дорівнює   47  439 тис. грн. 
Нормативний запас платоспроможності Приватного акціонерного товариства « Страхова 
компанія «Перша», розрахований виходячи з тих страхових премій, що поступили за попередні 
12 місяців, дорівнює  23 249 тис. грн. Величина перевищення фактичного запасу 
платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом скла-              дає   24 190 тис. грн. 
Приватне акціонерне товариство « Страхова компанія «Перша» додержується перевищення 
фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим нормативним запасом 
платоспроможності  не менше ніж на 25 відсотків. При складанні звітності за МСФЗ  власний 
капітал збільшився на величину резерву коливань збитковості, що в свою чергу покращило 
показник фактичного запасу платоспроможності на початок  та на кінець звітного періоду. 

4.  Значні події 
 Протягом 2012 року значними подіями є придбання власної нерухомості, а саме: 

Договір 
Код 

продавця
Адреса 

приміщення Площа кв.м
Сума по 

договору, грн

Витрати по 
ремонту, 

грн

Оціночна 
вартість, грн

Договір купівлі - продажу нерухомого 
майна АсМАП Україна 16307261 м. Київ вул. 

Мартиросяна,14 205,5 2 500 000 2 419 714
Договір купівлі - продажу нерухомого 
майна АсМАП Україна 16307261 м. Київ вул. 

Мартиросяна,14 97 1 142 152
Договір купівлі - продажу нерухомого 
майна Капітульський Сергій Давидович 2441117137 м. Київ вул. 

Мартиросяна,14 24,3 184 000 93 134 437 793
Договір купівлі - продажу нерухомого 
майна Євреїнов Юрій Юрійович 2894205095 м. Євпаторія вул.Кірова, 

102-110,"а" 95,2 220 000 109 969 329 969
Договір купівлі-продажу приміщення ПАТ 
"Холдингова компанія "Київміськбуд" 
09.07.2012 23527052

м. Київ пр. 
Червонозоряний, 150-
162

124,3 1 426 343 1 801 718 3 228 061

Договір купівлі-продажу приміщення ПАТ 
"Холдингова компанія 
"Київміськбуд"26.07.2012 23527052

м. Київ пр. 
Червонозоряний, 150-
162

103,8 1 067 583 1 526 030 2 593 613

Інвестиційний контракт (про інвестування 
у нежитлове приміщення )ПАТ 
"Холдингова компанія "Київміськбуд" 23527052

м. Київ пр. 
Червонозоряний, 150-
162

223,68 2 091 408 2 091 408

Інвестиційний контракт (про інвестування 
у нежитлове приміщення )ПАТ 
"Холдингова компанія "Київміськбуд"

23527052
м. Київ пр. 
Червонозоряний, 150-
162

16,18 118 125 118 125
Інвестиційний контракт (про інвестування 
у нежитлове приміщення )ПАТ 
"Холдингова компанія "Київміськбуд"

23527052
м. Київ пр. 
Червонозоряний, 150-
162

118 125 118 125

7 607 459 3 530 851 12 478 960Нерухомість разом
 

У січні 2012 року ПрАТ «СК «Перша» продала власний Автомобіль Toyota Sequoia 5.7 рік 
2008, отримавши при цьому дохід  в сумі 424 000,00 грн., прибуток від реалізації автомобіля 
склав 8 663,98 грн. 

Після продажу цього автомобіля на виконання Податкового кодексу України з 14 лютого 
2012 року ПрАТ «СК «Перша» зареєстрована як платник податку на додану вартість. 

У вересні 2012 року для здійснення рекламної кампанії в кількох регіонах України з 
ціллю зростання впізнавання та залучення потенційних страхувальників був придбаний 
автомобіль IVECO DAILY 70C15H і необхідне додаткове обладнання. Після закінчення 
рекламної кампанії, цей автомобіль було реалізовано разом з додатковим обладнанням. Сума по 
договору склала 1 279 000,00 грн в т.ч. ПДВ 213 166,67 грн. Продаж цього автомобіля 
забезпечив СК «Перша» прибуток у розмірі 212 297,13 грн. 
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 12 жовтня 2012 року Радою директорів ПрАТ «СК «Перша» в особі Генерального 
директора Безбах Наталії Володимирівни було прийнято рішення про реорганізацію структури  
ПрАТ «СК «Перша», пов’язаною із розширенням сфери діяльності ПрАТ «СК «Перша», що 
потребує розвитку регіональної мережі, шляхом створення Хмельницької, Вінницької та 
Кримської дирекцій, Івано-Франківського, Черкаського, Львівського, Чернігівського, 
Волинського, Чернівецького та Донецького управлінь, Закарпатського, Рівненського, 
Харківського, Запорізького, Дніпропетровського, Тернопільського, Одеського та Полтавського 
відділень, та затвердження положень про дирекції, управління та відділення. Внаслідок цього 
Рада директорів прийняла рішення про припинення балансових відділень у відповідних 
регіонах. Станом на 31 грудня 2012 року реорганізація структури ПрАТ «СК «Перша» 
завершена. 

 
 
 

Генеральний директор                                              
ПрАТ «СК «Перша»                                                       Н.В. Безбах 
 
 
Головний бухгалтер 
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