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Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2013 рік 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
2. Організаційно-правова форма 
 Акціонерне товариство 
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
 31681672 
4. Місцезнаходження 
 03118, м.Київ, пр. Червонозоряний, буд. 150 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 (044) 201 54 05,  (044) 521 74 00 
6. Електронна поштова адреса  
 office@persha.kiev.ua  
 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 
 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії  
 (дата) 
2. Річна інформація опублікована у     

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 
3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці  в мережі Інтернет  
 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб  емітента:  
   1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 
   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 
9. Інформація про загальні збори акціонерів X 
10. Інформація про дивіденди  
 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  
12. Відомості про цінні папери емітента:  
   1) інформація про випуски акцій емітента X 
   2) інформація про облігації емітента  
   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
   4) інформація про похідні цінні папери  
   5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу  
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  
   1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 
   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  
   3) інформація про зобов'язання емітента X 
   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 
що виникала протягом звітного періоду X 
17. Інформація про стан корпоративного управління X 
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 
дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 
протягом звітного періоду  
   3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
   5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  



22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 
29. Текст аудиторського висновку (звіту)  
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 
32. 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)  
33. Примітки: 
Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, тому що 
Товариство не брало участi у створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 
 
Iнформцiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада 
корпоративного секретаря вiдсутня. 
 
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається ,тому що Товариство не проводило 
рейтингової оцiнки. 
 
Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 
часток, паїв); iнформацiя про дивiденди; iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких 
користується емiтент; опис бiзнесу; iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним 
випуском боргових цiнних паперiв; текст аудиторського висновку (звiту) не надаються, тому 
що вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв 
розкриття даної iнформацiї не вимагається для приватних акцiонерних товариств, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що  емiтенти цiнних 
паперiв, що здiйснюють страхову дiяльнiсть, не вказують розрахунок вартостi чистих активiв. 
 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, тому що Товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. 
 
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається,  тому що Товариство не 
здiйснювало  випуск iнших цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що товариство не 
здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 
 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, тому що 
Товариство не здiйснювало викуп власних  акцiй  протягом звiтного перiоду. 
 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не належить до 
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї ,газу та води за 



класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
 
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало 
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН. 
 
Рiчна фiнансова звiтнiсть емiтента  складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 
бухгалтерського облiку. 
 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових 
облiгацiй. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 виписка АБ 860486 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 24.09.2001 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 40000000 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 0 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 
 0 
8. Середня кількість працівників (осіб) 
 231 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя 
 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 
 65.20 - Перестрахування 
10. Органи управління підприємства 
 Iнформацiя про органи управлiння вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв акцiонерними товариствами не заповнюється. 
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 
2) МФО банку 
 300614 
3) Поточний рахунок 
 26509003226001 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 ПАТ "Кредi Агрiколь Банк" 
5) МФО банку 
 300614 
6) Поточний рахунок 
 26500000000133 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Особисте страхування вiд 
нещасних випадкiв на 

транспортi 

АЕ № 198820 17.04.2008 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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



безстроковий. 
 Страхування вiдповiдальностi 

суб'єкта перевезення 
небезпечних вантажiв на 

випадок настання негативних 
наслiдкiв при перевезення 
небезпечних вантажiв 

АЕ № 198817 17.04.2008 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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

Страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв 

АЕ № 198786 21.04.2011 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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

Особисте страхування 
працiвникiв вiдомчої (крiм тих, 
якi працюють в установах i 

органiзацiях, що фiнансуються з 
Державного бюджету України) 
та сiльської пожежної охорони i 
членiв добровiльних пожежних 

дружин (команд) 

АЕ № 198819 30.12.2008 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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

Страхування цивiльної 
вiдповiдальностi суб'єктiв 

господарювання за шкоду, яку 
може бути заподiяно пожежами 

та аварiями на об'єктах 
пiдвищеної небезпеки, 

включаючи 
пожежовибухонебезпечнi 

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

призвести д 

АЕ № 198818 21.05.2009 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

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

Особисте страхування медичних 
i фармацевтичних працiвникiв 

(крiм тих, якi працюють в 
установах i органiзацiях, що 
фiнансуються з Державного 
бюджету України) на випадок 

iнфiкування вiрусом 
iмунодефiциту людини при 
виконаннi ними службових 

обов'язкiв 

АЕ № 198808 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi обов'язкового страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування вантажiв та багажу 
(вантажобагажу) 

АЕ № 198812 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування майна (крiм АЕ № 198814 13.11.2007 Державна комiсiя з  



залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного 
транспорту  морського 

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

регулювання ринкiв 
фiнансових послуг України 

Опис 
У формi добровiльного страхування.  Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування фiнансових 
ризикiв 

АЕ № 198813 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування кредитiв (у тому 
числi вiдповiдальностi 

позичальника за непогашення 
кредиту) 

АЕ № 198822 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування наземного 
транспорту  (крiм залiзничного) 

АЕ № 198821 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування медичних витрат АЕ № 198816 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування.Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

 Страхування вiдповiдальностi 
перед третiми особами (крiм 
цивiльної вiдповiдальностi 

власникiв наземного 
транспорту, вiдповiдальностi 

власникiв повiтряного 
транспорту, вiдповiдальностi 
власникiв водного транспорту 
(включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) 

АЕ № 198811 24.01.2006 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 24.01.2006 
безстроковий. 

Страхування здоров'я на 
випадок хвороби 

АЕ № 198809 13.11.2007 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 13.11.2007 
безстроковий. 

Страхування вiд вогневих 
ризикiв та ризикiв стихiйних 

явищ 

АЕ № 198815 17.04.2008 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 
безстроковий. 

Страхування вiд нещасних 
випадкiв 

АЕ № 198810 17.04.2008 Державна комiсiя з 
регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 



Опис 
У формi добровiльного страхування. Строк дiї лiцензiї з 17.04.2008 
безстроковий. 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 
 Генеральний директор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Безбах Наталiя Володимирiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1972 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 19 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Iноземне пiдприємство "Унiверсальна iнвестицiйна група", радник з розвитку фiнансових 
проектiв фiнансового департаменту. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 28.11.2007, обрано безстроково 
9) Опис 
 Повноваження та обов'язки визначенi Статутом Товариства, зокрема: контролювати 
розвиток фiнансових проектiв з правом вирiшення кадрових питань щодо виконавцiв 
фiнансових проектiв. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "ПСК" 28.11.2007 
прийнято рiшення (протокол №4/2007 вiд 28.11.2007) обрати генеральним директором Безбах 
Наталiю Володимирiвну строком на п'ять рокiв. 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. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надано. Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 
п'ять рокiв - генеральний директор ПрАТ "СК "Перша". Посади на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає. 
 
1) Посада 
 Голова Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Костюченко Леонiд Михайлович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1955 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 32 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстр транспорту України 



8) дата обрання та термін, на який обрано 
 03.02.2009, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки визначенi 
Статутом Товариства. Черговими загальними зборами акцiонерiв Товариства 21.03.2013 року 
було прийнято рiшення не припиняти повноважень членiв Наглядової Ради та затвердити 
Головою Наглядової ради Костюченка Леонiда Михайловича. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає.Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. Перелiк 
попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - Президент Асоцiацiї мiжнародних автомобiльних 
перевiзникiв 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. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козак Вiктор Теодосiйович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1967 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 10 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iдея", заступник директора. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 03.02.2009, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: контроль 
фiнансової полiтики з правом вирiшення кадрових питань.Черговими загальними зборами 
акцiонерiв Товариства 21.03.2013 року було прийнято рiшення не припиняти повноважень 
членiв Наглядової Ради та затвердити членом Наглядової ради Козака Вiктора Теодосiйовича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи 
- 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - 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. 
 
1) Посада 
 Член Наглядової ради 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Тараненко Олег Iванович 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1964 
5) Освіта 



 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 20 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник директора з економiки ЗАТ "АТП № 11263". 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 03.02.2009, обрано до переобрання 
9) Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: контроль 
фiнансової полiтики з правом вирiшення кадрових питань. Черговими загальними зборами 
акцiонерiв Товариства 21.03.2013 року було прийнято рiшення не припиняти повноважень 
членiв Наглядової Ради та затвердити членом Наглядової ради Тараненка Олега Iвановича. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи 
- 20 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - заступник директора з економiки, 
директор публiчного акцiонерного товариства "Автотранспортне пiдприємство № 11263". 
Посади, якi обiймає посадова особа на будь-яких iнших пiдприємствах - директор публiчного 
акцiонерного товариства "Автотранспортне пiдприємство № 11263", 49052,  м. Днiпропетровськ, 
вул. Орловська, 21. 
 
1) Посада 
 Ревiзор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гужевська Тетяна Костянтинiвна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1954 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 12 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ГРП "Транс-капiтал" ЗАТ "ЗАЗ", економiст. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 03.02.2009, обрано на п'ять рокiв 
9) Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки: 
забезпечення економiчної полiтики пiдприємства з правом формувати тарифи та нацiнки. Змiни 
посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за останнi 
п'ять рокiв - начальник фiнансово-економiчного департаменту Асоцiацiї мiжнародних 
автомобiльних перевiзникiв України. 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. 
 
1) Посада 
 Головний бухгалтер 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Козак Наталiя Iгорiвна 



3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1978 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 12 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ВАТ "Страхова компанiя "Унiверсальна", начальник Казначейства 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 03.01.2008, обрано безстроково 
9) Опис 
 Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Повноваження та обов'язки:формування 
та забезпечення виконання облiкової полiтики Компанiї та законодавства України, пов`язаного 
iз оподаткуванням i звiтнiстю перед контролюючими та наглядовими державними установами. 
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Загальний стаж керiвної роботи - 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад за 
останнi п'ять рокiв - головний бухгалтер ПрАТ "СК "Перша". Посад на будь-яких iнших 
пiдприємствах не обiймає.  
 
1) Посада 
 Внутрiшнiй аудитор 
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Коршок Iрина Анатолiївна 
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
     
4) Рік народження 
 1986 
5) Освіта 
 Вища 
6) Стаж керівної роботи (років) 
 0 
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПрАТ "СК "Перша", провiдний фахiвець зi страхування Департаменту облiку та звiтностi. 
8) дата обрання та термін, на який обрано 
 02.04.2012, обрано безстроково 
9) Опис 
 Проведення аудиторської перевiрки облiку та фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до 
Положення про внутрiшнiй аудит, та затвердженого рiчного плану перевiрок за окремими 
напрямами: 
 
" встановлення адекватностi системи бухгалтерського облiку нормативним вимогам; 
 
" перевiрка правомiрностi, об?рунтованостi, ефективностi господарських операцiй; 
 
" контроль повноти даних, вiдображених у системi бухгалтерського облiку; 
 
" перевiрка засобiв контролю за проведенням бухгалтерських записiв; 



 
" ретельне вивчення фiнансової звiтностi й оперативної iнформацiї з метою оцiнки її 
достовiрностi та цiлiсностi;  
 
" контроль фактичного обiгу коштiв, ресурсiв, оцiнка показникiв, якi використовуються 
для виявлення, вимiру та класифiкацiї даних i складання звiтностi. 
 
Здiйснення тематичних планових та позапланових перевiрок та погоджених аудиторських 
процедур згiдно з розпорядженням керiвництва.  
 
Узагальнення матерiалiв аудиторської перевiрки, складання робочої документацiї аудитора, 
оформлення результатiв перевiрки, згiдно iснуючим нормативно-методичним вимогам. 
 
Розробка рекомендацiй та пропозицiй щодо удосконалення процесiв управлiння ризиками, 
процедур контролю та управлiння дiяльнiстю установи, направлених на  пiдвищення 
ефективностi дiяльностi. 
 
Участь у пiдготовцi зовнiшнього аудиту, податкових перевiрок та перевiрок iнших 
контролюючих органiв. 
 
Здiйснення наступного контролю за виконанням аудиторських рекомендацiй, виданих у 
встановленому порядку за результатами аудиторського завдання. 
 
Внутрiшнiй аудитор може здiйснювати iншi функцiї у межах своєї компетенцiї. 
 
Має право: 
 
На доступ в усi пiдроздiли, до будь-якої iнформацiї, необхiдної для проведення аудита. 
 
Давати обов'язковi до виконання вказiвки персоналу по приведенню звiтної документацiї у 
вiдповiднiсть iз внутрiшнiми документами й законодавством, по виправленню помилок i 
неточностей, вживанню заходiв у зв'язку з виявленими недолiками. 
 
Надавати Генеральному директору  рекомендацiї щодо удосконалення процедур внутрiшнього 
аудиту, полiпшення iснуючих систем, процесiв, полiтик, процедур, методiв ведення 
господарської дiяльностi, системи контролю та управлiнської полiтики. 
 
Брати участь у програмах, спрямованих на навчання, перепiдготовку, пiдвищення квалiфiкацiї 
працiвникiв та у програмах сертифiкацiї внутрiшнiх аудиторiв. 
 
Звертатися до будь-якого з працiвникiв iз запитаннями та отримувати письмовi чи уснi 
пояснення,  якщо  це необхiдно   для   ефективного   виконання   покладених  на  службу 
внутрiшнього аудиту обов'язкiв. 
 
Визначати  вiдповiднiсть дiй та операцiй,  що здiйснюються працiвниками,  вимогам  чинного  
законодавства України, нормативним актам та рiшенням керiвних органiв фiнансової установи,  
якi визначають  її  полiтику  та  стратегiю,  процедуру прийняття i виконання рiшень, 
органiзацiю облiку та звiтностi. 
 
Перевiряти   розрахунково-касовi   документи,   контракти, фiнансову   i  статистичну  звiтнiсть,  
iншу  документацiю,  а  за необхiдностi - наявнiсть готiвки та iнших цiнностей. 



 
При   виявленнi  грубих  порушень  чинного  законодавства, випадкiв розкрадань,  допущених 
працiвниками, надавати рекомендацiї керiвництву щодо прийняття вiдповiдних рiшень щодо 
цих працiвникiв. 
 
Давати розпорядження персоналу по пiдготовцi до зовнiшнього аудита. 
 
Вносити на розгляд керiвництва пропозицiї по вдосконалюванню роботи, пов'язаної з 
передбаченими дiйсною iнструкцiєю обов'язками. 
 
Здiйснювати iншi права, що не суперечать законодавству України i внутрiшнiм документам. 
 
Здiйснювати iншi правочини, передбаченi: 
 
Наказами та розпорядженнями Генерального директора; 
 
Посадовою iнструкцiєю. 
 
Змiни посадової особи у звiтному перiодi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочинин не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. Стажу керiвної 
роботи немає. Перелiк попереднiх посад за останнi п'ять рокiв - фахiвець вiддiлу по роботi з 
посередниками Департаменту розвитку агентської мережi закритого акцiонерного товариства 
фiнансової групи "Страховi традицiї", провiдний фахiвець вiддiлу по роботi з посередниками 
Департаменту розвитку агентської мережi закритого акцiонерного товариства фiнансової групи 
"Страховi традицiї", провiдний фахiвець управлiння по роботi з посередниками Департаменту 
продажiв офiсу розповсюдження закритого акцiонерного товариства фiнансової групи "Страховi 
традицiї", провiдний фахiвець зi страхування Київської фiлiї закритого акцiонерного товариства 
"Перша страхова компанiя", провiдний фахiвець зi страхування Департаменту облiку та 
звiтностi ПрАТ "СК "Перша". Посад на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає. 
 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 
по батькові 

фізичної особи 
або повне 

найменування 
юридичної особи 

Паспортні дані фізичної особи 
(серія, номер, дата видачі, 

орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред’явника 

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

6 7 8 9 
Генеральний 
директор 

Безбах Наталiя 
Володимирiвна 

    124 000 31 124 00
0 

0 0 0 

Голова Наглядової 
ради 

Костюченко 
Леонiд 
Михайлович 

    124 833 31,2082 124 83
3 

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 

Внутрiшнiй 
аудитор 

Коршок Iрина 
Анатолiївна 

    0 0 0 0 0 0 

Усього 268 833 67,2082 268 83
3 

0 0 0 



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

Найменування юридичної 
особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

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 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата 
видачі паспорта, 

найменування органу, 
який видав паспорт 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 
відсотках)

Кількість за видами акцій 

Прості 
іменні 

Прості на 
пред'явника

Привілейо-
вані іменні 

Привілейо-
вані на 

пред'явник
а 

Костюченко Леонiд Михайлович     124 833 31,2082 124 833 0 0 0 
Безбах Наталiя Володимирiвна     124 000 31 124 000 0 0 0 

Усього 344 833 86,2082 344 833 0 0 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  
Дата проведення 21.03.2013 
Кворум зборів 96,46 
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах: 

1. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв. 
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв. 
3. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк. 
4. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2012 рiк з урахуванням вимог, 
передбачених законом. 
5. Звiт Наглядової Ради за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Наглядової Ради. 
6. Звiт Ради директорiв за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду 
звiту Ради директорiв. 
7. Звiт Ревiзора за 2012 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 
Ревiзора. 
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової Ради, за 
винятком випадкiв, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства". 
9. Обрання членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 
встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на 
пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової Ради. 
10. Прийняття рiшення про внесення змiн та доповнень до протоколу Загальних 
зборiв акцiонерiв № 1/2012 вiд 24 квiтня 2012 року шляхом викладення його у 
новiй редакцiї, а саме змiн та доповнень до пункту 5-го порядку денного цього 
протоколу щодо прийняття рiшення про викуп Товариством розмiщених ним 
акцiй на пiдставi заяви акцiонера Товариства. 
11. Внесення змiн до установчих документiв Товариства шляхом викладення 
Статуту Товариства у новiй редакцiї. Затвердження нової редакцiї Статуту 
Товариства. Визначення уповноваженої особи для пiдписання Статуту Товариства 
у новiй редакцiї. 
12. Прийняття рiшення щодо придбання акцiй у акцiонерiв, якi бажають їх 
продати, iншими акцiонерами Товариства. 
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, - порядок 
денний зборiв був затверджений рiшенням Наглядової Ради Товариства (протокол 
засiдання Наглядової Ради Товариства вiд 14.02.2013 р.) та доповнений 
пропозицiями акцiонерiв. 
Результати розгляду питань порядку денного: 
З першого питання порядку денного вирiшили: 
Обрати лiчильну комiсiю у складi: 
Голова лiчильної комiсiї Куцик Катерина Леонiдiвна 
Секретар лiчильної комiсiї Iваненко Микола Володимирович" 
З другого питання порядку денного вирiшили: 
Обрати Головою Зборiв - Безбах Наталiю Володимирiвну, секретарем Зборiв - 
Куцик Катерину Леонiдiвну. 
З третього питання порядку денного вирiшили: 
Взяти до вiдома результати дiяльностi Товариства за 2012 рiк та рiчний звiт 
Товариства за 2012 рiк. 
З четвертого питання порядку денного вирiшили: 
Направити отриманий за результатами 2012 року прибуток на розвиток 
Товариства. Дивiденди не виплачувати. 
З п'ятого питання порядку денного вирiшили: 
Взяти до вiдома звiт Наглядової Ради Товариства за 2012 рiк. 
З шостого питання порядку денного вирiшили: 



Взяти до вiдома звiт Ради директорiв Товариства за 2012 рiк. Виплатити за 
пiдсумками 2012 року керiвному складовi Товариства премiю у розмiрi 
посадового окладу. 
З сьомого питання порядку денного вирiшили: 
Взяти до вiдома звiт Ревiзора за 2012 рiк. 
З восьмого питання порядку денного вирiшили: 
Повноважень членiв Наглядової Ради не припиняти. 
З дев'ятого питання порядку денного вирiшили: 
затвердити з 21.03.2013 р. наступний склад Наглядової Ради Товариства: Голова 
Наглядової Ради - Костюченко Леонiд Михайлович, члени Наглядової Ради - 
Козак Вiктор Теодосiйович та Тараненко Олег Iванович; 
доручити Генеральному директоровi Товариства Безбах Наталiї Володимирiвнi 
вжити усiх необхiдних заходiв для розроблення умов цивiльно-правових 
договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами 
Наглядової Ради; 
доручити Радi директорiв Товариства надати пропозицiї щодо розмiру винагороди 
членiв Наглядової Ради; 
уповноважити Генерального директора Товариства Безбах Наталiю 
Володимирiвну вiд iменi Товариства пiдписати договори (контракти) з членами 
Наглядової Ради про здiйснення їх повноважень; 
затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв 
(контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової Ради та встановлення 
розмiру їх винагороди перенести на iншi загальнi збори акцiонерiв Товариства. 
З десятого питання порядку денного прийняли рiшення: 
Затвердити викуп акцiонерами Товариства Костюченком Леонiдом 
Михайловичем та Безбах Наталiєю Володимирiвною акцiй акцiонера Чалого 
Сергiя Iгоровича, як таких акцiонерiв, якi першими реалiзували своє переважне 
право на придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства. 
З одинадцятого питання порядку денного вирiшили: 
Внести змiни до Статуту Товариства та затвердити його у новiй редакцiї. 
Доручити Генеральному директору Безбах Наталiї Володимирiвнi вiд iменi 
Загальних зборiв акцiонерiв пiдписати нову редакцiю та вжити усiх необхiдних 
заходiв для його державної реєстрацiї у встановленому законом порядку. 
З дванадцятого питання порядку денного вирiшили: 
Затвердити викуп акцiонерами Товариства акцiй акцiонера ТОВ фiрми 
"ДнiпроАвтоСервiс" з урахуванням переважного права на придбання акцiй, що 
продаються iншими акцiонерами Товариства. 
 

 



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

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікацій
ний номер 

Тип цінного 
папера 

Форма 
існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 
(шт.) 

Загальна 
номінальна 
вартість 

(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18.01.2002 12/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

100 7 000 700 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2002 р. законодавством не 
вимагалося. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 12/1/02 дата реєстрацiї 18.01.2002 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку втратило чиннiсть. 

16.01.2004 12/1/04 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

100 90 000 9 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Призначення мiжнародного iдентифiкацiйного номеру для акцiй в 2004 р. законодавством не 
вимагалося. Мета додаткової емiсiї - поповнення обiгових коштiв. Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про 
реєстрацiю акцiй № 12/1/04 дата реєстрацiї 16.01.2004 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

25.03.2009 78/1/09 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

- Акція проста 
документарн
а іменна 

Документар
ні іменні 

100 150 000 15 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.4. Лiцензiйних умов провадження страхової 
дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 78/1/09 дата реєстрацiї 25.03.2009 р., видане 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

25.06.2010 464/1/10 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 150 000 15 000 000 100 

Опис 
На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 464/1/10 дата реєстрацiї 25.06.2010 р., видане Державною комiсiєю 
з цiнних паперiв та фондового ринку в зв'язку iз дематерiалiзацiєю акцiй Товариства (втратило чиннiсть). 

07.06.2011 299/1/11 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 250 000 25 000 000 100 



Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження страхової 
дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. Свiдоцтво про реєстрацiю акцiй № 299/1/11 дата реєстрацiї 07.06.2011 р., видане 
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку втратило чиннiсть. 

06.12.2011 532/1/11 Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000073431 Акція проста 
бездокумента
рна іменна 

Бездокумент
арні іменні 

100 400 000 40 000 000 100 

Опис 

На внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках торгiвля цiнними паперами Товариства не здiйснювалась. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв 
Товариства на фондових ринках не було. Мета додаткової емiсiї - виконання вимог пункту 2.1.2. Лiцензiйних умов провадження страхової 
дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. N 40. 
Спосiб розмiщення - закрите (приватне) розмiщення. 

 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 
засобів 

Власні основні засоби 
(тис. грн) 

Орендовані основні 
засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 
всього (тис. грн) 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на 
кінець 
періоду 

1. Виробничого призначення: 20 364 21 210 2 568 2 439 22 932 23 649 
  будівлі та споруди 12 448 14 444 0 0 12 448 14 444 
  машини та обладнання 768 867 0 0 768 867 
  транспортні засоби 6 551 5 367 2 568 2 439 9 119 7 806 
  інші 597 532 0 0 597 532 
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 20 364 21 210 2 568 2 439 22 932 23 649 

Опис 

Термiни та умови користування основними засобами (за основними 
групами) - 50, 10, 15, 5 
Первiсна вартiсть основних засобiв - 26652 тис. грн. 
Ступiнь їх зносу - 11,3% 
Ступiнь їх використання - 99% 
Сума нарахованого зносу - 3003 тис. грн. 
Змiни у вартостi основних засобiв зумовленi придбанням нових ОЗ. 
Обмежень на використання майна Товариства немає. 

 
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 177 X X 

Фінансова допомога на зворотній X 0 X X 



основі 

Інші зобов'язання X 77 003 X X 

Усього зобов'язань X 77 180 X X 
Опис Кредитiв банку немає. 

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 
папери, що виникала протягом періоду 

Дата 
виникнення 

події 

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 
28.02.2013 28.02.2013 Відомості про рішення емітента про утворення, припинення 

його філій, представництв  
21.03.2013 25.03.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

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 2013 1 0 
2 2012 2 1 
3 2011 5 4 

 
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 
останнього разу? 
 Так Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 
збори 

X  

Акціонери  X 
Депозитарна установа  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 
 Так Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 
останнього разу? 
 Так Ні 
Підняттям карток X  
Бюлетенями (таємне голосування)  X 



Підняттям рук  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
 Так Ні 
Реорганізація  X 
Додатковий випуск акцій  X 
Унесення змін до статуту товариства  X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 
товариства 

 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 
(ревізора) 

 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 
органу 

 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 
Інше 

(запишіть) 
Позачерговi загальнi збори у звiтному перiодi не скликалися. 

 
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? 9 
 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
 Так Ні 
Стратегічного планування  X 
Аудиторський  X 
З питань призначень і винагород  X 
Інвестиційний  X 
Інше 
(запишіть) 

Комiтети не створювались. 

Інше  



(запишіть) 
 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні)  ні 
 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
 Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою  X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 
ринкової вартості акцій 

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше 
(запишіть) 

 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства? 
 Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
Відсутність конфлікту інтересів X  
Граничний вік  X 
Відсутні будь-які вимоги  X 
Інше (запишіть) 
 

 X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 
зі своїми правами та обов'язками? 
 Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився 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 або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено 
посаду ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 



останніх трьох років?  0 
 
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 
вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн
і збори 
акціоне
рів 

Наглядов
а рада 

Виконав
чий 
орган 

Не 
належит
ь до 

компете
нції 

жодного 
органу 

Визначення основних напрямів діяльності 
(стратегії) 

так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-
планів) 

ні ні так ні 

Затвердження річного фінансового звіту або 
балансу або бюджету 

так ні ні ні 

Обрання та відкликання та припинення 
повноважень голови та членів виконавчого 
органу 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів наглядової радиня 

так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 
та членів ревізійної комісії 

так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів виконавчого органу 

ні ні так ні 

Визначення розміру винагороди для голови 
та членів наглядової ради 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 
майнової відповідальності членів 
виконавчого органу 

ні ні так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 
акцій 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 
розміщення власних акцій 

так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує 
конфлікт інтересів 

ні ні так ні 

 
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 
 
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 



Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства  X 
Положення про порядок розподілу прибутку  X 
Інше (запишіть) Iншi документи вiдсутнi. 

 
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 
акціонерного товариства? 

 

Інформація 
розповсюджує

ться на 
загальних 
зборах 

Публікуєт
ься у 
пресі, 

оприлюдн
юється в 
загальнод
оступній 
інформаці
йній базі 
даних 

НКЦПФР 
про ринок 
цінних 
паперів 

Документи 
надаються 

для 
ознайомлен

ня 
безпосеред

ньо в 
акціонерно

му 
товаристві 

Копії 
докумен

тів 
надають
ся на 
запит 

акціонер
а 

Інформаці
я 

розміщуєт
ься на 
власній 
інтернет-
сторінці 
акціонерн

ого 
товариства

Фінансова звітність, 
результати діяльності 

так так ні так так 

Інформація про 
акціонерів, які 
володіють 10 відсотків 
та більше статутного 
капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 
органів управління 
товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 
документи 

так ні так так ні 

Протоколи загальних 
зборів акціонерів після 
їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб 
акціонерного 
товариства 

ні ні ні ні ні 

 
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 
 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 



 Так Ні 
Не проводились взагалі  X 
Менше ніж раз на рік  X 
Раз на рік  X 
Частіше ніж раз на рік X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
 Так Ні 
Загальні збори акціонерів  X 
Наглядова рада X  
Виконавчий орган  X 
Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 
років? (так/ні)  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? 
 Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада  X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  
Стороння компанія або сторонній консультант  X 
Перевірки не проводились  X 
Інше 
(запишіть) 

Iншi органи не проводили перевiрок. 

 
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
 Так Ні 
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів  X 
За дорученням наглядової ради  X 
За зверненням виконавчого органу  X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 
відсотків голосів 

 X 

Інше 
(запишіть) 

 

 
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  



ні 
 
ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 
 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 
протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 
Випуск акцій X  
Випуск депозитарних розписок  X 
Випуск облігацій  X 
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 
Інше (запишіть) 
 

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років 

 

Не визначились X 
 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  ні 
 
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
 
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні)  так 
 
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: 20.11.2012; яким органом управління 
прийнятий: загальними зборами акцiонерiв 
 
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 
оприлюднено: iнформацiя про прийняття товариством кодексу корпоративного управлiння не 
оприлюднювалась. 
 
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року: 
вiдхилень не вiдбувалося 
 

Звіт про корпоративне управління 



 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 
Мета дiяльностi ПрАТ "СК "Перша"  полягає у максимiзацiї добробуту акцiонерiв за   рахунок 
зростання прибутку Компанiї, її привабливостi для зовнiшнiх iнвесторiв а також отримання 
акцiонерами дивiдендiв. 
Цiллю дiяльностi ПрАТ "СК "Перша" є поширення страхової культури на територiї України 
шляхом надання якiсних страхових послуг супроводжуючи їх ефективною сервiсною 
пiдтримкою. Захист є цiллю страхування. Основною цiллю Компанiї є задоволення суспiльної 
потреби в надiйному страховому захистi вiд випадкових загроз, який вiдповiдатиме 
загальноприйнятим нормам фiнансової надiйностi. Не менш важливою цiллю страхування у СК 
"ПЕРША" з макроекономiчної позицiї є акумуляцiя грошових коштiв, сплачених 
страхувальниками, а також й iнвестування її в економiку України. Iнвестицiйна ефективнiсть 
страхової дiяльностi, забезпечуючи довгостроковi iнвестицiї, сприяє зростанню стабiльностi, 
прибутковостi та впевненостi населення України i , зокрема, зростанню задоволення та 
добробуту працiвникiв Компанiї. 
 
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 
Безбах Наталiя Володимирiвна; Костюченко Леонiд Михайлович; 16307261, Асоцiацiя 
мiжнародних автомобiльних перевiзникiв України, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський 
р-н, м. Вишневе, вул. 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 
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 
ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" отримало Акт про правопорушення законодавства у сферi 
фiнансових послуг  № 857/13-10/13/6 (далi - Акт) та Розпорядження до нього № 3578, 
повiдомляє наступне. 
У Актi встановлено наступнi порушення законодавства у сферi страхування ПрАТ "Страхова 
компанiя "Перша". 
Порушення статтi 29 Закону Українi "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" щодо визначення розмiру 
вiдшкодування витрат, пов'язаних iз пошкодженням  транспортного засобу, не у вiдповiдностi 
до порядку, встановленого законодавством. 
Порушення п. 36.2 ст. 36 Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв" щодо обов'язку страховика 
(МТСБУ) протягом трьох робочих днiв з дня прийняття вiдповiдного рiшення направити 
заявнику письмове повiдомлення про прийняте рiшення. 
Станом на 31.12.2013 року всi вищезазначенi порушення усунутi ПрАТ "Страхова компанiя 
"Перша", що пiдтверджується нижченаведеним. 
ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" здiйснило доплату страхового вiдшкодування в розмiрi 
10490,76 шляхом безготiвкового перерахування на вказанi заявником реквiзити, що 
пiдтверджується платiжним дорученням. 



2. ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" на пiдставi Акту планової виїзної перевiрки (iнспекцiї)  
вiд 29.03.2013р. №40/13/7 отримало розпорядження вiд 30.05.2013 №1743 "Про застосування 
заходу впливу до Товариства" , яким постановила закрити справу про виявленi порушення у 
зв`язку iз самоусуненням. 
3. До ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" було застосовано захiд впливу у виглядi 
Розпорядження вiд 24.01.2013 №285 (далi - Розпорядження). 
ПрАТ "СК "Перша" 06.03.2013р. на пiдставi Розпорядження надано листа про усунення 
порушень.  
В подальшому, Нацкомфiнпослуг винесла Постанову №73/13-11/13/5 вiд 26.05.2013р. про 
накладення штрафної санкцiї (штрафу).  
Станом на 31.12.2013 року всi вищезазначенi порушення усунутi ПрАТ "Страхова компанiя 
"Перша", що пiдтверджується нижченаведеним. 
1. ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" здiйснило оплату штрафних санкцiй в сумi 5 100,00 грн ( 
п`ять тисяч сто гривень 00 копiйок) 17.05.2013р. на пiдставi Постанови №73/13-11/13/5 вiд 
26.04.2013р 
Станом на 31.12.2013 року всi вищезазначенi порушення усунутi ПрАТ "Страхова компанiя 
"Перша", що пiдтверджується нижченаведеним. 
1. ПрАТ "Страхова компанiя "Перша" здiйснило оплату штрафних санкцiй в сумi 5 100,00 грн ( 
п`ять тисяч сто гривень 00 копiйок) 17.05.2013р. на пiдставi Постанови №73/13-11/13/5 вiд 
26.04.2013р 
 
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 
ключові характеристики або про відсутність такої системи 
Процес управлiння ризиками поширюється на всi види дiяльностi Компанiї. Управлiння 
ризиками вiдбувається на тому рiвнi, на якому вони виникають або можуть виникнути. Процес 
управлiння ризиками iнтегрований в щоденну дiяльнiсть, має безперервний i комплексний 
характер.  
Система управлiння ризиками є комплексною системою ризик-менеджменту ПрАТ "СК 
"Перша" на усiх рiвнях.  Для забезпечення фiнансової рентабельностi надання страхових послуг 
ризик-менеджмент розрiзняє: 
Андеррайтинговий ризик, який включає:  
 ризик недостатностi премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх 
розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв; 
катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй 
та оцiнок їх наслiдкiв. 
Ринковий ризик, який включає: 
ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 
фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 
ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 
страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 
валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 
коливання курсiв обмiну валют; 
ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до коливання 
рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй з тим самим (або 
близьким) термiном до погашення; 
майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до 
коливання ринкових цiн на нерухомiсть; 
ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю портфеля 
активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на стан 
активiв. 
Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, боржника та 



будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед страховиком. 
Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки управлiння, 
процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, надiйностi 
технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 
Серед заходiв щодо зменшення ризикiв, захисту своєї дiяльностi, iнтересiв страхувальникiв та 
акцiонерiв, Компанiя: 
акумулює  кошти на превентивнi заходи ( при страхуваннi пасажирiв); 
складає iнструкцiї та методичнi матерiали для страхувальникiв; 
здiйснює актуарнi розрахунки величин тарифiв для нових страхових продуктiв; 
розраховує та аналiзує перiодичнi показники збитковостi страхових продуктiв; 
здiйснює перестрахування ризикiв за принципом надiйностi та ефективностi; 
оцiнює ефективнiсть та надiйнiсть активiв; 
здiйснює розмiщення активiв з урахуванням диверсифiкацiї, рентабельностi, надiйностi та 
прибутковостi; 
сприяє пiдвищенню квалiфiкацiї персоналу;  
враховує iнновацiйнi процеси на страховому ринку, а саме: впродовж 2013 року вiдбувалося 
постiйте вдосконалення та автоматизацiя єдиної облiкової системи ПрАТ "СК "Перша" 
1С:Пiдприємство 8.2, яка забезпечує щоденний контроль надходжень страхових платежiв вiд 
агентiв та страхувальникiв, забезпечує промiжний контроль фiнансових показникiв структурних 
пiдроздiлiв та Компанiї в цiлому, а також дозволяє швидко та гнучко адаптуватися до 
нововведень у сферi страхування.  
 
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку 
Система внутрiшнього аудиту Прат "СК "Перша" грунтується на Мiжнародних професiйних 
стандартах внутрiшнього аудиту i базується на незалежностi, об`активностi та професiйностi 
внутрiшнiх аудиторiв. 
 
Служба внутрiшнього аудиту наглядає за поточною дiяльнiстю Компанiї, контролює 
дотримання законiв, нормативно-правових актiв України та степiнь виконання внутрiшнiх 
наказiв й розпоряджень. 
 
Перевiряючи результати поточної фiнансової дiяльностi, зауважень та негативних висновкiв не 
було.  
 
На пiдставi висновкiв та пропозицiй внутрiшнього аудиту, ПрАТ "СК "Перша" ввела 
мотивацiйну систему KPI, яка привела до перерозподiлу страхового портфелю у 2013 роцi. 
 
За висновками внутрiшнього аудиту протягом 2013 року фактiв вiдчуження, купiвлi-продажу 
активiв в обсягах, що перевищує встановлений у Статутi ПрАТ "СК "Перша" розмiр не було. 
 
Компанiя не входить в склад жодної промислово-фiнансової групи чи iншого об`єднання. 
Операцiї з пов`язаними особами не здiйснювались. 
 
Визначаючим фактором ефективного функцiонування,зокрема, фiнансової полiтики та системи 
управлiння ризиками, є пiдтвердження Рейтинговим агентством "Експерт-рейтинг" кредитного 
рейтингу ПрАТ "СК "Перша" за нацiональною шкалою uaA. 
 
Аналiзуючи iнформацiю та вiдомостi про дiяльнiсть Компанiї, професiйну дiяльнiсть її 



працiвникiв, за результатами внутрiшнього аудиту, була здiйснена оцiнка iснуючого стану 
процесiв управлiння. На пiдставi висновкiв, було здiйснено у 2013 роцi наступнi заходи:  
 
формування та просування етичних норм i цiнностей в робочому середовищi Компанiї;  
 
забезпечення ефективного управлiння та вiдповiдальностi працiвникiв за результати дiяльностi 
Компанiї;  
 
забезпечення iнформацiєю з питань ризикiв i контролю вiдповiдних пiдроздiлiв Компанiї;  
 
координацiя дiяльностi та обмiн iнформацiєю мiж Наглядовою радою, зовнiшнiми та 
внутрiшнiми аудиторами та керiвництвом Компанiї.  
 
З цiєї точки зору внутрiшнiй аудит корпоративного управлiння ПрАТ "СК "Перша" здiснює 
комплексну оцiнку iснуючої практики корпоративного управлiння, спрямовану на: 
 
виявлення сильних i слабких сторiн iснуючої практики корпоративного управлiння порiвняно до 
стратегiчних цiлей Компанiї; 
 
оцiнку цих факторiв у вiдповiдностi зi специфiчними особливостями Компанiї. Пiд 
специфiчними особливостями розумiються: стадiя життєвого циклу розвитку Компанiї, її 
стратегiя, необхiдний рiвень контролю з боку основних власникiв i мiсце Компанiїв їхнiх 
iнвестицiйних iнтересах, потреба та форми зовнiшнього фiнансування iнвестицiй тощо; 
 
виявлення завдань, якi необхiдно вирiшити в областi корпоративного управлiння для досягнення 
цiлей;  
 
комплексну пiдготовку конкретних рекомендацiй iз вдосконалення системи корпоративного 
управлiння пiдприємством та її основних компонентiв.  
 
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 (звіту) 
Рекомендацiй (вимог) не було. 
 
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 
ТзОВ "Алекс-Аудит", 30583923, 79000, м. Львiв вул. Копернiка буд.33 кв.8 



 
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 
 загальний стаж аудиторської діяльності 
 бiльше 16 рокiв. 
 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 
 4 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 (звітом), 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 
 Одним iз ключових компонентiв стабiльного розвитку фiнансового сектору є довiра 
споживачiв фiнансових послуг. Формування i пiдтримка такої довiри потребують регулювання 
дiяльностi фiнансових установ, що сприятиме забезпеченню їх фiнансової стабiльностi й 
платоспроможностi,  адекватнiй поведiнцi на ринку, наданню компенсацiйних виплат клiєнтам у 
випадку неплатоспроможностi, а також створенню механiзмiв вирiшення спорiв мiж 
споживачами фiнансових послуг i Компанiєю. Захист прав споживачiв страхових послуг в СК 
"ПЕРША" є фрагментарним, незважаючи на те , що Лiга страхових органiзацiй України 
неодноразово виступала з iнiцiативою щодо створення страхового омбудсмена. Механiзм 
розгляду скарг споживачiв страхових послуг у Компанiї ?рунтується на "Кон-цепцiї захисту 
прав споживачiв небанкiвських фiнансових послуг в Українi" ухваленої Кабiнетом Мiнiстрiв 
України у 2009 роцi. У практицi Компанiї iснує два способи врегулювання спорiв мiж 
Компанiєю та  клiєнтами: за допомогою судової системи й позасудового (альтернативного) 
розв'язання конфлiктiв - колегiєю по розгляду скарг. При цьому останнiй механiзм вважається 
найбiльш ефективним та прийнятним у СК "ПЕРША", адже врегулювання спорiв через суд є 
витратним i тривалим у часi й негативно впливає на суспiльну думку потенцiйних споживачiв 
страхових послуг та репутацiю самої компанiї.Для ефективного реагування, розподiлу по 
центрах вiдповiдальностi й аналiзу в Компанiї скарги подiляють на:"Скарги вiд потерпiлих та 
страхувальникiв";"Скарги вiд страховикiв", "Скарги на дiї страхових компанiй за категорiями 
звернень".  
 прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 
розглядати скарги 
 Вiдповiдальною особою в колегiї по розгляду скарг у Компанiї є Головний юрисконсульт 
департаменту транспортного врегулювання Чепелянський Володимир Євгенiйович. 
 стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 
скарг) 
 Протягом 2013 року зафiксовано шiсть скарг вiд потерпiлих, а також двi скарги вiд 
страхувальникiв, якi розглянутi та врегульованi у 2013 роцi.  



 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 
установою та результати їх розгляду 
 55 позовів. Результати як на користь позивачiв, так i на користь страховика. 
 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця) 

ТзОВ "Алекс - Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки* платника податків - 
фізичної особи) 

30583923 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора 

79000, м. Львiв вул. Копернiка 
буд.33 кв.8 

Номер та дата видачі свідоцтва про 
включення до Реєстру аудиторських фірм та 
аудиторів, виданого Аудиторською палатою 
України 

2176, 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки 
професійних учасників ринку цінних паперів

- 

Звітний період, за який проведений аудит 
фінансової звітності 

за 2013 рiк 

Думка аудитора умовно-позитивна 
 
 



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

за ЄДРПОУ 31681672 

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

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 
життя 

за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 231 
Адреса, телефон: 03118 м.Київ, пр. Червонозоряний, буд. 150, (044) 201 54 05 
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 
Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 
на 01.12.2013 p. 

Форма №1 
Код за ДКУД 1801001

Актив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     
Нематеріальні активи 1000 330 233 543 
    первісна вартість 1001 791 799 781 
    накопичена амортизація 1002 ( 461 ) ( 566 ) ( 238 ) 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0 
Основні засоби 1010 20 364 23 649 12 073 
    первісна вартість 1011 22 627 26 652 13 405 
    знос 1012 ( 2 263 ) ( 3 003 ) ( 1 332 ) 
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 
    первісна вартість 1016 0 0 0 
    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 
    первісна вартість 1021 0 0 0 
    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Довгострокові фінансові інвестиції:     
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

1030 4 750 4 750 4 750 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 3 884 227 509 
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 
Гудвіл 1050 0 0 0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 9 11 140 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 13 883 0 

Інші необоротні активи 1090 2 686 0 0 
Усього за розділом I 1095 32 014 42 751 29 015 



    II. Оборотні активи     
Запаси 1100 930 1 751 985 
Виробничі запаси 1101 930 0 985 
Незавершене виробництво 1102 0 0 0 
Готова продукція 1103 0 0 0 
Товари 1104 0 0 0 
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 
Депозити перестрахування 1115 0 0 0 
Векселі одержані 1120 0 0 0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 15 440 11 981 19 868 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     
    за виданими авансами 1130 851 3 670 2 876 
    з бюджетом 1135 0 26 60 
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 
    з нарахованих доходів 1140 513 1 460 306 
    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 791 968 2 166 
Поточні фінансові інвестиції 1160 3 302 6 840 15 158 
Гроші та їх еквіваленти 1165 39 684 41 290 21 899 
Готівка 1166 117 120 120 
Рахунки в банках 1167 39 567 41 170 21 779 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 11 583 16 874 9 597 
у тому числі в:     
    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 234 5 205 100 
    резервах незароблених премій 1183 11 349 11 669 9 497 
    інших страхових резервах 1184 0 0 0 
Інші оборотні активи 1190 1 172 0 0 
Усього за розділом II 1195 74 266 84 860 72 915 
    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 0 

Баланс 1300 106 280 127 611 101 930 
 

Пасив 
Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 

МСФЗ 
1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40 000 40 000 40 000 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 1 048 1 048 1 048 
Додатковий капітал 1410 0 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 
Резервний капітал 1415 1 129 1 438 397 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 508 4 434 1 313 
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 
Інші резерви 1435 2 084 3 511 0 
Усього за розділом I 1495 47 769 50 431 42 758 



    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 1 001 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 1 378 881 2 540 
Довгострокові забезпечення 1520 42 168 0 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 97 
Цільове фінансування 1525 0 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 0 
Страхові резерви 1530 43 993 54 712 37 795 
у тому числі:     
    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 12 910 21 251 9 808 
    резерв незароблених премій 1533 31 083 33 461 26 713 
    інші страхові резерви 1534 0 0 0 
Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 
Призовий фонд 1540 0 0 0 
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 
Усього за розділом II 1595 45 413 55 761 41 433 
    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 
Векселі видані 1605 0 0 0 
Поточна кредиторська заборгованість за:     
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 0 
    товари, роботи, послуги 1615 2 963 280 10 656 
    розрахунками з бюджетом 1620 962 177 1 090 
    у тому числі з податку на прибуток 1621 962 176 0 
    розрахунками зі страхування 1625 8 14 23 
    розрахунками з оплати праці 1630 2 83 67 
    одержаними авансами 1635 0 4 208 1 469 
    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 
    страховою діяльністю 1650 9 163 16 657 0 
Поточні забезпечення 1660 0 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 4 434 
Усього за розділом IІІ 1695 13 098 21 419 17 739 
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 
фонду 

1800 0 0 0 

Баланс 1900 106 280 127 611 101 930 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
 
Головний бухгалтер   Носова Н.I. 



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

за ЄДРПОУ 31681672 

 
Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2013 рік 
Форма №2 

І. Фінансові результати 
Код за ДКУД 1801003

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 107 722 107 656 

Чисті зароблені страхові премії 2010 107 722 107 656 
Премії підписані, валова сума 2011 170 485 148 145 
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 60 705 ) ( 37 971 ) 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2 378 -4 370 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 320 1 852 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 37 710 ) ( 41 447 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 37 374 ) ( 31 464 ) 
Валовий: 
    прибуток 

2090 32 638 34 745 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 
зобов’язань 

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -4 797 -3 778 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -9 768 -3 912 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 4 971 134 
Інші операційні доходи 2120 9 736 2 820 
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 18 541 ) ( 21 044 ) 
Витрати на збут 2150 ( 12 282 ) ( 6 805 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 2 149 ) ( 371 ) 
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 4 605 5 567 

    збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 2 377 2 765 
Інші доходи 2240 18 221 54 301 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 



Фінансові витрати 2250 ( 399 ) ( 451 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 19 894 ) ( 54 111 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 4 910 8 071 

    збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 675 -5 144 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 1 235 2 927 

    збиток 2355 ( 0 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 
Накопичені курсові різниці 2410 0 0 
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 

2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 
доходом 

2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 235 2 927 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Матеріальні затрати 2500 2 241 1 891 
Витрати на оплату праці 2505 9 513 5 229 
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 655 1 843 
Амортизація 2515 1 108 1 228 
Інші операційні витрати 2520 56 165 59 856 
Разом 2550 70 682 70 047 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0,000000 0,000000 



Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 
 
Керівник    Безбах Н.В. 
 
Головний бухгалтер   Носова Н.I. 



КОДИ 
Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

за ЄДРПОУ 31681672 

 
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2013 рік 
Форма №3 

Код за ДКУД 1801004
 

Стаття 
Код 
рядка 

За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 242 105 756 
Повернення податків і зборів 3005 0 0 
 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 
Цільового фінансування 3010 35 66 
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 86 119 
Надходження від повернення авансів 3020 4 86 
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 4 3 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 592 0 
Надходження від операційної оренди 3040 91 0 
Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 
Надходження від страхових премій 3050 140 729 0 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 1 563 8 468 
Витрачання на оплату:     
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 10 939 ) ( 90 440 ) 
Праці 3105 ( 7 595 ) ( 4 032 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3 945 ) ( 2 162 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 010 ) ( 6 202 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 4 462 ) ( 5 208 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 
вартість 

3117 ( 54 ) ( 220 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 
зборів 

3118 ( 1 494 ) ( 774 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 316 ) ( 278 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 72 ) ( 143 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 13 471 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 63 115 ) ( 0 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 28 471 ) ( 4 183 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 9 412 7 058 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   

    фінансових інвестицій 3200 18 000 47 773 



    необоротних активів 3205 0 1 524 
Надходження від отриманих:    
    відсотків 3215 2 517 0 
    дивідендів 3220 0 0 
Надходження від деривативів 3225 0 0 
Надходження від погашення позик 3230 56 0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 7 540 
Витрачання  на придбання:    
    фінансових інвестицій 3255 ( 21 587 ) ( 35 783 ) 
    необоротних активів 3260 ( 6 182 ) ( 10 401 ) 
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 
іншої господарської одиниці 

3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -7 196 10 653 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 
Отримання позик 3305 0 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 2 033 
Витрачання  на:    
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 1 001 ) 
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 409 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 623 
Чистий рух коштів за звітний період 3400 2 216 18 334 
Залишок коштів на початок року 3405 39 684 21 899 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -610 -549 
Залишок коштів на кінець року 3415 41 290 39 684 

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



КОДИ 

Дата 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ПЕРША" 

за ЄДРПОУ 31681672 

 
Звіт про власний капітал 

За 2013 рік 
Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 
Зареєстр
ований 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додаткови
й капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподіл
ений 

прибуток 
(непокрити
й збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000 40 000 1 048 0 3 213 0 3 508 0 47 769 
Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 
Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скоригований залишок на 
початок року  

4095 40 000 1 048 0 3 213 0 3 508 0 47 769 

Чистий прибуток (збиток) 
за звітний період  

4100 0 0 0 0 0 1 235 0 1 235 

Інший сукупний дохід за 
звітний період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 
інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 
Частка іншого сукупного 
доходу асоційованих і 
спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 
Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

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



зареєстрованого капіталу   
Відрахування до резервного 
капіталу  

4210 0 0 0 309 -309 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 
належна до бюджету 
відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
створення спеціальних 
(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 
матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 
капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 
акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 
акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення частки в капіталі  4275 0 0 0 0 0 0 0 0 
Зменшення номінальної 
вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 1 427 0 0 0 1 427 
Придбання (продаж) 
неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 1 736 926 0 0 2 662 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 0 0 0 0 
Залишок на кінець року  4300 40 000 1 048 0 4 949 4 434 0 0 50 431 

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





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Коротка характеристика страховика та його діяльності 
1. Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 31681672 
2. Повне найменування українською 
мовою 

Приватне  акціонерне товариство 
«Страхова компанія  «Перша» 

3. Місцезнаходження  
      поштовий 03118 м. Київ, пр.  Червонозоряний, 150 

            телефон 8 (044) 201-54-05 
 

            факс 8 (044) 521-74-00 
 

            е-mail office@persha.kiev.ua 
 

4. Організаційно-правова форма Приватне  акціонерне товариство  
5. Банківські реквізити п/р 26508010034354 в АТ "Сбербанк Росії", м. 

Київ, МФО 320627 
6. Участь в об’єднанні фінансових 
установ 

 

7. Назва посади, прізвище та ініціали 
керівника 

Генеральний директор Безбах  Н.В. 

8. Прізвище та ініціали головного 
бухгалтера 

Козак Н.І. 

9. Кількість штатних працівників 223
10. Кількість  агентів – юридичних осіб 42 
11. Кількість  агентів – фізичних осіб 392
12. Кількість працівників 231 

1. Аналіз розвитку страхової діяльності за звітний період 
ПрАТ «Страхова компанія «Перша» володіє ліцензіями на здійснення 17 

видів страхування (обов’язкових та добровільних), що користуються найбільшим 
попитом на ринку України.  

16 вересня 2013 Рейтингове агентство «Стандарт - Рейтинг» оновило 
кредитний рейтинг / рейтинг фінансової  стійкості страховика Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія «Перша» за національною шкалою 
на рівні uaA + . Страховик з рейтингом  uaA + характеризується високою 
фінансовою стійкістю порівняно з іншими українськими страховиками. Рівень 
стійкості чутливий до впливу несприятливих комерційних , фінансових та 
економічних умов. Рейтингова оцінка СК  «Перша»  оновлювалася, виходячи з 
аналізу підсумків роботи Компанії за перше півріччя 2013 року. Компанія в 
першому півріччі 2013 року зберігала стабільні обсяги бізнесу, що в умовах спаду 
ділової активності заслуговує позитивної оцінки .  Агентство позитивно оцінює 
помітний приріст ліквідних активів і зростання загальної ліквідності страховика . 
Побічно це вказує на поліпшення стану платоспроможності компанії. У першому 



півріччі 2013 року СК «Перша» домоглася приросту валових обсягів бізнесу, 
продовжувала оптимізувати рівень капіталізації і забезпечила істотний приріст 
ліквідних активів і ліквідності .  Діяльність СК «Перша » у першому півріччі 2013 
залишалася прибутковою. Перераховані фактори справили позитивний вплив на 
фінансову стійкість страховика та його кредитний рейтинг. 

1.1  Асортимент страхових послуг  

Компанія пропонує  більш ніж 20 видів страхових продуктів, в тому числі:  

 обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів;  

 обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів на території країн - членів міжнародної 
системи автострахування "ЗЕЛЕНА КАРТКА";  

 обов'язкове страхування водіїв та пасажирів від нещасних випадків на 
транспорті;  

 обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення;  

 добровільне страхування відповідальності перевізника наземним 
транспортом (CMR, ТТН);  

 добровільне страхування вантажів;  

 добровільне страхування наземного транспорту (КАСКО);  

 добровільне страхування майна;  

 добровільне страхування майна при здійсненні будівельно-монтажних робіт; 

 добровільне страхування від нещасних випадків;  

 добровільне страхування здоров'я на випадок хвороби 

1.2  Інновації  
Здійснюється серйозна робота з модернізації  IТ-системи,   у першу чергу 

спрямована на підвищення якості обслуговування клієнтів і оптимізацію бізнес-
процесів. 

Систематичний моніторинг ринку і його окремих сегментів 
дозволяє постійно розглядати можливість та доцільність виведення на ринок  
нових страхових продуктів і програм ,  що максимально повно зможуть 
задовольнити потреби окремих, цікавих цільових клієнтських сегментів та 
відповідати загальним вимогам ринку.  
  

 
 



 
1.3 Цінності компанії 
Діяльність Компанії служить благу та інтересам клієнтів, які перебувають у 

центрі нашої роботи.  Компанія  виконує свої обіцянки. Клієнти довіряють нам 
розв'язання своїх проблем.  Компанія бере на себе відповідальність і зобов'язання 
із забезпечення ефективного захисту інтересів клієнта. 

Компанія гарантує співробітникам гідну матеріальну винагороду відповідно 
до результатів їх праці. 

Фінансова стабільність забеспечується рівномірним й прогнозованим 
розвитком Компанії, заснованим на інтеграції та застосуванні передового досвіду. 

Однією із умов стабільності СК «Перша» є кваліфіковане розміщення у 
перестрахування усіх значущих ризиків у найвідоміших на ринках Європи та Росії 
страхових та перестрахувальних компаніях. 

   1.4. Надходження страхових платежів по видах страхування (в тис. грн.): 

№ 
п/п

Види страхування  2012 рік  2013 рік Приріст

1 Обов'язкове страхування 68 446 89 061 20 615

2
Добровільне майнове 
страхування

17 550 19 638 2 088

3
Добровільне страхування 
відповідальності

52 811 52 552 -259

4
Добровільне особисте 
страхування

10 940 11 029 89

149 747 172 280 22 533Всього

 
1.5. Аналізуючи надходження  премій за   2013 рік слід відмітити, що 

приорітетним напрямком діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Перша» в даному 
звітному періоді було обов’язкове страхування та добровільне страхування 
відповідальності.  

1.6. Станом на 31 грудня 2013 року  Компанія не має збиткових видів 
страхування . 

1.7. Станом на 31 грудня 2013 року Компанія невиконаних зобов’язань  
немає. 
 1.8. Протермінована заборгованість страховика на кінець звітного періоду 
перед страхувальниками по страховим відшкодуванням відсутня. 

 

2. Перестрахування. 
 2.1. Компанія дуже відповідально та професійно  відноситься до вирішення 

питання про перестрахування ризиків та використовує перестрахування як 
фінансовий інструмент отримання захисту власних майнових інтересів, які 



пов’язані з виконанням своїх зобов’язань перед клієнтами за укладеними 
договорами страхування.  

2.2. З метою забезпечення фінансової стабільності, ПрАТ «Страхова 
компанія «Перша» пролонгувала облігаторні договори по наступним видам 
страхування: 

‐ авто КАСКО, перестраховиком по даному Договору є компанія ВСАТ 
«Інгосстрах»  (Росія) (рейтинг - ВВВ Poors & Standart),  

‐ майнові ризики, перестраховиками по даному Договору є страхові 
компанії SCOR (Франція) (рейтинг А  (S&P)) та  ТОВ «Страхова та перестрахова 
компанія Юніті» (Росія) (рейтинг ВВ-/ruАА- Poors & Standart); 

‐ страхування відповідальності авто-перевізників (CMR), 
перестраховиками по даному Договору є страхові компанії SCOR (Франція) 
(рейтинг А  (S&P)) та  ТОВ «Страхова та перестрахова компанія Юніті» (Росія) 
(рейтинг ВВ-/ruАА- Poors & Standart);; 

‐ - страхування вантажів та багажу перестраховиками по даному 
Договору є страхові компанії SCOR (Франція) (рейтинг А  (S&P)) ТОВ «Страхова 
та перестрахова компанія Юніті» (Росія) (рейтинг ВВ-/ruАА- Poors & Standart);;  

‐ МДП перестраховиком по даному Договору є компанія LLOYD`S 
SYNDICATES (рейтинг А+ A.M. Best); 

‐ - договори обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів на території стран-членів системи «Зелена картка» 
перестраховані через страхового брокера АОН Фінленд Оі, м. Хельсінкі, 
Фінляндія (свідоцтво реєстрації в Україні ПІ-3852 від 25.01.07 року). 

 
3. Пояснення щодо окремих показників звітності, а саме: 

3.1. Резерви незароблених премій (далі по тексту РНП) та частки 
перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування 
розраховувались методом «1/24», згідно порядку визначеному Законом України 
«Про страхування» N 86/96-ВР від 07.03.96. та Розпорядженням Держфінпослуг № 
3104 від 17.12.2004.  

 Резерви незароблених премій за договорами обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
нараховувались відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України  від 23 липня 2008 р. N 671 .  

3.1.1. Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 
страхових внесків) та суми часток страхових платежів, що сплачувались 
перестраховкам, визначались у обсязі 80%.  

 
3.1.2. Станом на 31 грудня  2013 року  компанією сформовані: 
 резерв заявлених, але не виплачених збитків; 



 резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
 резерв коливань збитковості. 
3.1.3. Величина резерву  збитків, заявлених але не виплачених визначалась 

за кожною неврегульованою претензією, а відповідно до умов укладених 
договорів перестрахування  визначалась величина частки перестраховиків. 

3.1.4. Кошти сформованих страхових резервів станом на 31 грудня 2013 року 
розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності, 
диверсифікованості й представлені активами таких категорій: 

    
o грошові кошти на поточному рахунку;  
o банківські вклади (депозити);  
o права вимоги до перестраховиків;  
o готівка в касі; 
o нерухоме майно. 

3.2. ПрАТ «Страхова компанія «Перша» є Страховиком книжок  
міжнародних дорожніх перевезень за системою МДП. Страхування здійснюється 
відповідно до ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг 
України на страхову діяльність у формі добровільного страхування цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) серії АВ № 442381,  Особливих умов добровільного страхування 
відповідальності перевізника/експедитора наземним транспортом до Правил 
добровільного страхування відповідальності перевізника/ експедитора наземним 
транспортом”, згідно з положенням Конвенції Міжнародних дорожніх перевезень 
(МДП) 1975 року.  

 Усі показники по продукту, відображено в графі 17 «Страхування 
відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена графами 14 - 
16)».  

3.3. У звітному періоді були здійснені операції з дострокового припинення 
договорів страхування та зміни в умовах страхування, інформація по яких 
наведена в Розділі 7 даного звіту.  

3.4. У розділах 3 і 4 загальний обсяг відповідальності наведено по діючим 
договорам страхування та договорам вхідного перестрахування. Частка 
відповідальності перестраховиків  не враховувалась. 

3.5. По графі 23 розділу 3 «Кількість страхових випадків» та суми виплат  
відображено як виплати фізичним особам, тобто застрахованим особам по 
укладеним договорам з юридичними особами. 

3.6. Усі укладені договори страхування, де предмет договору перевищує 
розмір власного утримання, перестраховуються щокварталу строком до 25 числа 
наступного місяця згідно придбанних облігаторних програм  або на протязі 10 
календарних днів. 

3.7. Перестрахування по укладеним договорам страхування книжок  
міжнародних дорожніх перевезень за системою МДП відповідає умовам договору 
перестрахування гарантій щодо застосування книжок МДП. 



3.8. Договори добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ,  страхування майна які відображені в графі 12, 13 розділу 3 
перестраховані по договору облігаторного пропорційного перестрахування 
майнових ризиків №01/TR/09 від 01.02.2009 р.  в компанії SCOR (Франція). Частка 
перестраховика по договорам  відображається із деяким запізненням  , оскільки  
договором передбачено підписання бордеро премій у лютому  2014 року.  

3.9. Виплати по добровільному особистому страхуванню здійснювались в 
переважній більшості через асистуючі компанії. 

3.10. Станом на 31 грудня 2013 року: 
-  нормативний запас платоспроможності становить -   25 224 тис.грн; 
- фактичний запас платоспроможності становить -   50 198тис.грн; 
- перевищення фактичного запасу платоспроможності над норма-тивним 

становить – 24 974   тис. грн. 
3.11.  Компанією виконуються умови забезпечення платоспроможності 

відповідно до вимог  статті  2  п. 2.1.2 «Ліцензійних умов провадження 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів»,  а саме, на будь-яку дату після отримання 
ліцензії мати перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) 
над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше 1 млн. 
євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників. 

 
3.12. Величина страхових резервів за міжнародними договорами 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів за підсумками звітного періоду становить    33 
065 тис. грн. 

Кошти цільових додаткових гарантійних внесків до фонду страхових 
гарантій у розмірі 12 452 тис. грн. за дорученням ПрАТ «Страхова компанія 
«ПЕРША» розміщені МТСБУ відповідно до Додатку 1. 

Зазначені кошти  враховуються для представлення страхових резервів 
за міжнародними договорами обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів відповідно до 
п.43.4. статті 43 Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». 
 
 


