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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА  
 

 

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 

Думка  
Приватним акціонерним товариством Аудиторська фірма «Де Візу» (надалі – Аудитор) 

проведено аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» (код за ЄДРПОУ 23510137, місцезнаходження: 03049 м. Київ, проспект 
Повітрофлотський, 25) (надалі – Товариство або Страхова компанія), що складається з Балансу (Звіту 
про фінансовий стан) на 31.12.2020 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), 
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, і 
Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.   

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих 
аспектах фінансовий стан Товариства на 31.12.2020 року, його фінансові результати і грошові потоки за 
рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ). 
 

Основа для думки  
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність 

згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової 
звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно із Міжнародними 
стандартами незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого 
аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов‘язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ.  

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту  
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під 

час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого 
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї. 

 

Підстави для того, щоб вважати питання ключовим для 
аудиту  

Як вирішувалося в ході аудиту 

ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА 

Оцінка зобов’язань за договорами страхування 

Технічні резерви Товариство зобов’язано формувати 
відповідно до Закону України «Про страхування», Закону 
України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» та 
Методики формування страхових резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої 
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків 
фінансових послуг від 17.12.2004 року №3104 включають:  
 

Наші аудиторські процедури щодо 
цього питання  включали 
наступне: 
-оцінку та тестування  ключових 
контролів Товариства щодо 
процесів  формування  технічних 
резервів за договорами 
страхування; 
-тестування резервів на вибірковій 
основі шляхом порівняння  
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Резерв незароблених премій 

Товариство розраховує резерв незароблених премій методом 
1/365 за договорами страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, як 
передбачено Законом України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» від 01.07.2004 р. №1961-ІV зі змінами 
та доповненнями. 

За іншими видами страхування, які здійснює Товариство, 
розрахунок резервів незароблених премій здійснюється за 
методом ¼ , що передбачено Законом України «Про 
страхування» та Методикою формування страхових резервів 
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, від 
17.12.2004р. № 3104 зі змінами та доповненнями.  
У звітності що відображає цей резерв із застосуванням 
коефіцієнта 0,8, що допускається національними 
законодавчо-нормативними актами. Визнання зобов’язань за 
договором зазвичай починається з дати підписання, але якщо 
зобов’язання за контрактом починаються пізніше дати 
підписання, Товариством визнає свої зобов’язання з дати 
початку покриття ризиків за договором, що не суперечить 
вимогам Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
Резерв незароблених премій, розрахований за  вимогами 
Методики формування страхових резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя  від 17.12.2004р. 
№ 3104 (зі змінами та доповненнями) станом на 31.12.2020 р. 
склав 248 739 тис.грн. 
 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 
Товариство визнає страхові резерви, які включають 
розрахункову вартість врегулювання усіх претензій, що 
понесені, але не сплачені на звітну дату, незалежно від того 
були вони заявлені. 
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
здійснюється згідно Внутрішньої політики ПрАТ «СК 
«Провідна» з формування технічних резервів  
методом лінійної комбінації наступних актуарних методів: 
Модифікація методу Борнхуеттера-Фергюссона; 
Модифікація методу ланцюгової драбини 

Ця сфера є суб’єктивною і складною у зв’язку із 
невизначеністю, притаманною  оцінці претензій, які ще не 
були заявлені Товариству, майбутніх витрат на врегулювання 

претензій. Тобто ця сфера вимагає  використання ряду  
припущень, які характеризуються значним ступенем  
невизначеності оцінки.  

розрахункової суми резерву  
конкретного випадку з 
відповідними документами; 

-підготовку незалежного прогнозу 
балансів резервів для певних 
класів страхування; 

-визначення рівня обачності, 
використаного на звітну дату на 
підставі  наступних оплачених 
претензій і порівняння його із 
звітними періодом; 
-порівняння  припущень з 
очікуваннями на підставі 
історичного досвіду Страхової  
компанії, існуючими тенденціями і 
нашими власними знаннями 
страхового ринку. 
 

Крім того,  ми  проаналізували 
оцінки  ключових припущень та 
методології розрахунку резервів, 
що впливають на   величину  
страхових зобов’язань. 
 

Наша робота щодо тесту 
достатності страхових зобов’язань 
містить оцінку обґрунтованості 
прогнозних грошових потоків та 
критичний розгляд  припущень, 
прийнятих в рамках Товариства з 
врахуванням  даних галузевого 
досвіду. 
 

Ми розглянули питання, чи є 
розкриття інформації Товариством 
щодо технічних резервів за 
договорами страхування , в тому 
числі  ступінь  оцінки чуттєвості до 
ключових припущень і аналіз 
історії збитків достатнім. 
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Станом на 31.12.2020 р. резерв збитків, які виникли, але 
незаявлені сформовано  у сумі 39 601,9 тис. грн.  
 

Резерв збитків заявлених, але не виплачених  
розраховується Товариством на підставі оцінки зобов’язань за 
кожним відомим зверненням (повідомленням) 
страхувальників  про страхові випадки  з урахуванням витрат 
на врегулювання  таких збитків.  
Збитки визнаються та резерв нараховується за першим 
зверненням страхувальника (застрахованої особи, 

потерпілого, вигодонабувача тощо). Оцінка резерву базується 
на інформації, отриманій Компанією під час розслідування 
страхових випадків.   
З огляду на політику Товариства щодо визнання збитків, якщо 
у заявленій вимозі розмір збитку не визначено, для 
розрахунку за заявленою вимогою Компанія використовує 
оцінку розміру збитку, яка здійснюється: 
- У разі наявності орієнтовних даних, підтверджених 
документально, в тому числі надісланих телекомунікаційними 
засобами зв'язку (аварійний сертифікат, офіційні документи, 
якими встановлено вартість послуг/майна, електронні листи, 
запис телефонної розмови тощо), - з використанням таких 
орієнтовних даних;  
- У разі відсутності орієнтовних даних, у розмірі середнього 
збитку за видом страхування за подібними страховими 
випадками в розрізі видів страхування за останні чотири 
квартали, що передують звітній даті.  
Станом на 31.12.2020 р. загальний обсяг резерву збитків 
заявлених, але не виплачених сформовано  у сумі 82 312,8 

тис.грн. 
 

На кожну звітну дату Товариство здійснює тестування 
достатності сформованих технічних резервів для майбутніх 
витрат на виконання чинних зобовязань за страховими 
договорами (включаючи зобовязання по страховим 
договорам чинним на звітну дату та страховим випадкам що 
сталися в минулому але небули повністю врегульовані станом 
на звітну дату).  
При проведенні перевірки адекватності зобов’язань 
Товариством використовуються розрахункові оцінки всіх 
майбутніх потоків коштів відповідно до умов укладених 
договорів, а також відповідних витрат по врегулюванню 
претензій. Моделювання проводиться на підставі аналізу 
діяльності Товариства за попередні 5 років з використанням 
загальноприйнятих актуарних методів. 



  

5 

 

Товаристом передбачено формування додаткового резерву 
(«резерв ризику, що не минув») у випадку виявлення дефіциту 
коштів страхових резервів. 
Тестування адекватності страхових зобов’язань Товариства 
проводиться актуарно. За результатами актуарної перевірки 
адекватності зобов’язань сума резервів, сформованих 
Товариством відповідно до законодавства, є достатньою. 

 

Оцінка технічних резервів за договорами страхування  
залежить від точності даних щодо обсягу, суми та структури 
поточних та історичних збитків, так як вони часто 
використовуються для формування очікувань щодо майбутніх 
збитків. Тобто, якщо дані, що використовуються для 
розрахунку страхових зобов’язань або для формування  
суджень щодо ключових  припущень не є повними або 
точними, то це може мати суттєвий вплив на оцінку резервів 
за договорами страхування. 
В результаті усіх вищевказаних факторів технічні резерви за 
договорами страхування є ключовим питанням для аудиту 
Товариства. 

 

Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних 
даних відповідно до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України  від 03.02.2004 р. № 39, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. за № 517/9116. 

Згідно із Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням 
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 03.02.2004 р. № 39  до річних 
звітних даних Товариства за 2020 рік включено: 

1) загальні відомості про страховика (додаток 1); 
2) звіт про доходи та витрати страховика (додаток 2); 
3) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика (додаток 3); 
4) пояснювальна записка до звітних даних страховика (додаток 4), у т.ч.; 
Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя. 
Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя; 
Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування 

Розділ 4.1. Показники діяльності з державного обов’язкового страхування; 
Розділ 5. Пояснення щодо операцій перестрахування; 
Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика; 
Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у 

резервах незароблених премій на кінець звітного періоду 

Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування 

Декларація 1 

Декларація 2 

Філії; 
5) актуарний звіт (додаток 5). 



  

6 

 

6) річна фінансова звітність. 
7) інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування за формою, 

встановленою Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття 
інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затвердженими 
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 13 лютого 2014 року № 484, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 12 березня 2014 року за № 352/25129. 

8) звіт про корпоративне управління з урахуванням вимог статей 12-1, 12-2 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (подається страховиками, які 
створені у формі акціонерних товариств). 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та, відповідно, ми не 
робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо такої інформації. 

У зв‘язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з 
річними звітними даними Товариства за 2020 рік, та при цьому розглянути чи є суттєва невідповідність 
між річними звітними даними та фінансовою звітністю або нашими знаннями отриманими під час 
аудиту, або чи є ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно річних звітних даних, ми доходимо до 
висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов‘язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 
 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваження, за 
фінансову звітність  

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за таку систему 
внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський 
персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства. 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не 

містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який 

містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що 
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо 
окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення 
користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0352-14#n17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n226
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n237
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#n237
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- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а 
також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи 
для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 

викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні 
пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;  

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю; 

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;  

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих 
аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які 
поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми 
доходимо висновку щодо існування суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 
звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші докази ґрунтуються на доказах, отриманих 
до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити товариство припинити 
свою діяльність на безперервній основі.  

- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності виключно з розкриттям 
інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її 
складання, так, щоб досягти достовірного подання.  

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які 
значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваження, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатися такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це 
застосовано, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалася тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності 
поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті 
аудитора крім випадків, якщо законодавчим або регулятивним актом заборонено публічне розкриття 
такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми вважаємо, що таке питання не слід 
висловлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано 
переважати його корисність для інтересів громадськості. 
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ЗВІТ ЩОДО ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ 

 

Інформація про Страхову компанію 

Найменування  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» є правонаступником всіх  
прав і обов’язків ЗАТ «Страхова Компанія 
«ПРОВІДНА» (зміна найменування згідно з 
рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАТ «СК 
«ПРОВІДНА» (протокол №1/10 від 01.02.2010), яке 
було правонаступником всіх  прав і обов’язків ЗАТ 
«ІФД  КапіталЪ СТРАХУВАННЯ» до зміни назви 
товариства згідно з рішенням  загальних зборів 
акціонерів (протокол №1  від 30.05.2006 р.), яке в 
свою чергу є правонаступником всіх прав і 
обов’язків ЗАТ «Міжрегіональна страхова 
компанія «НАДРА» в результаті зміни назви 
товариства згідно з рішенням  загальних зборів 
акціонерів (протокол №1 від 14.05.2004 р.) 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Дата проведення державної реєстрації 30.06.2004 р. 
Місцезнаходження: 03049 м. Київ, проспект Повітрофлотський, 25 

Власне приміщення 03049 м.Київ, проспект Повітрофлотський, 25  
Телефакс +38(044) 492-18-18  

Поточні рахунки Товариство має 44 поточних і інших, ніж депозитні, 
рахунків в банківських установах 

Поточний рахунок Товариства (IBAN) UA973808380000026509700286058 

МФО 380838 

Назва банку АТ «ПРАВЕКС БАНК» 

Наявність відокремлених структурних 
підрозділів 

ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» має 25 відокремлених 
підрозділів без права юридичної особи, які діють 
на підставі Положень про філії та Положення про 
відділення розташовані в містах: Вінниця, Дніпро, 
Бахмут, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, 
Кропивницький, Сєвєродонецьк, Луцьк, Львів, 
Миколаїв, Одеса, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, 
Ужгород, Харків, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, 
Житомир, Херсон, Чернівці 

Основний вид діяльності 65.12 Інші види страхування, крім страхування 
життя 

65.20 Перестрахування 

Кількість акціонерів 3 

Найменування, місцезнаходження, телефон 
депозитарія  
 

 

депозитарної установи 

ПАТ «Національний депозитарій України» 

04107, м. Київ, вул. Тропініна, б.7Г 

Тел. (044) 482-52-15, 591-04-00,  

ТОВ ФК «Трансферт»  
01133, м.Київ, вул. Євгена Коновальця, буд 32-В, 
приміщення 112-113 

Тел. (044) 220-00-27 

Кількість працюючих 903 працівники  
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Дата оприлюднення останнього річного звіту  30.04.2020 розміщена у загальнодоступній 
інформаційній базі даних НКЦПФР: 

www.stockmarket.gov.ua 

Дата проведення останніх зборів акціонерів 16.04.2020 р. 
дата внесення останніх змін до статуту 
(установчих документів) 

20.09.2019 р. 
 

Дата та термін  сплати дивідендів Відповідно до Господарського  Кодексу, Закону 
України «Про акціонерні товариства»  та Статуту 
товариства 

Відповідальні особи за фінансово-

господарську діяльність 

 

Голова правління  Щербакова Леся  Миколаївна 

призначена Наглядовою радою Товариства з 
17.08.2020року (протокол №7/20-ПрАТ від 
17.08.2020 року) 
 

Головний бухгалтер Щерба Тетяна Іллівна з 
01.03.2013р (наказ №61 цо-к від 01.03.2013р). 

 

Інформація про чинні дозволи (ліцензії) на здійснення страхової діяльності 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження 

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України від 24.06.2004р. №1224 (Свідоцтво 
про реєстрацію фінансової установи серії СТ №208 від 21.08.2004р., реєстраційний номер 11100895, 
було замінено на Свідоцтво серії СТ №167 від 23.02.2010р. у зв’язку зі зміною найменування 
Товариства із ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» на ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»). 

Страхові та перестрахувальні операції за період, що перевірявся, здійснювалися на підставі 
ліцензій на здійснення страхової діяльності, виданих Державною комісією з регулювання ринків 
фінансових послуг України: 

 

Вид страхової діяльності у формі добровільного 
страхування 

Серія та 

№ ліцензії 
Термін 

дії ліцензії 

страхування від нещасних випадків  
АВ № 520904 З 16.02.2010 

безстроковий 

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)  
АВ № 520927 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування здоров’я на випадок хвороби  
АВ № 520905 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування залізничного транспорту  
АВ № 520925 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування наземного транспорту (крім залізничного)  
АВ № 520918 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування водного транспорту (морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту) 

АВ № 520917 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)  
АВ № 520916 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  
АВ № 520915 З 16.02.2010 

безстроковий 
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страхування майна [крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього 
та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)]  

АВ № 520914 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника)  

АВ № 520912 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  

АВ № 520924 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування відповідальності перед третіми особами [крім 
цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)] 

АВ № 520913 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування кредитів (у тому числі відповідальності 
позичальника за непогашення кредиту)  

АВ № 520911 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування фінансових ризиків  
АВ № 520910 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування судових витрат  
АВ № 520909 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування медичних витрат  
АВ № 520919 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування  повітряного транспорту  

АВ № 584773 З 14.07.2011 

безстроковий 

страхування відповідальності власників повітряного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)  

АВ № 584774 З 14.07.2011 
безстроковий 

страхування сільськогосподарської продукції 
АЕ № 284341 З 17.12.2013 

безстроковий 

Вид страхової діяльності у формі обов’язкового 
страхування 

Серія та № 
ліцензії 

Термін дії ліцензії 

особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які 
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 
Державного бюджету України) та сільської пожежної 
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)  

АВ № 520907 З 16.02.2010 

безстроковий 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті  
АВ № 520906 З 16.02.2010 

безстроковий 

авіаційне страхування цивільної авіації  
АВ № 520923 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів  

АВ № 594446 З 29.12.2011 

Безстроковий 

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту  

АВ № 520920 З 16.02.2010 
безстроковий 
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страхування цивільної відповідальності суб’єктів 
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 
пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру  

АВ № 520922 З 16.02.2010 
безстроковий 

страхування відповідальності суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів на випадок настання негативних 
наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

АВ № 520921 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування цивільної відповідальності громадян України, 
що мають у власності чи іншому законному володінні 
зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або 
її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання 
цієї зброї  

АВ № 520908 З 16.02.2010 

безстроковий 

страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового 
знищення, випадкового пошкодження або псування  

АВ № 584775 З 14.07.2011 
безстроковий 

страхування цивільно-правової відповідальності 
приватного нотаріуса 

б/н З 02.07.2015 

Безстроковий 

 

ВИМОГИ ВСТАНОВЛЕНІ ЧАСТИНОЮ ТРЕТЬОЮ ТА ЧАСТИНОЮ ЧЕТВЕРТОЮ СТАТТІ 14 ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА АУДИТОРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» ВІД 21 ГРУДНЯ 2017 
РОКУ № 2258-VIII (НАДАЛІ - ЗАКОН 2258) ДО АУДИТОРСЬКОГО ЗВІТУ 

 

Інформація про узгодженість звіту про управління, який складається відповідно до законодавства, з 
фінансовою звітністю за звітний період; про наявність суттєвих викривлень у звіті про управління та 
їх характер 

Ми ознайомилися з інформацією, що представлена у звіті про управління та при цьому розглянули, чи 
існує суттєва невідповідність між звітом з управління та фінансовою звітністю або чи цей звіт з 
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. На основі проведеної нами роботи, ми 
доходимо висновку, що фінансова та не фінансова інформація, наведена в Звіті про управління та у 
фінансовій звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року,  не протирічить одна одній. 
Ми не виявили суттєвих викривлень у звіті про управління.  

 

Інформація про суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність продовження 
діяльності юридичної особи, фінансова звітність якої перевіряється, на безперервній основі у разі 
наявності такої невизначеності 
В ході аудиту не виявлено іншої інформації, яка може поставити під сумнів здатність Страхової компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі. 
 

Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення 
обов’язкового аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського завдання 
без перерв з урахуванням продовження повноважень, якім мали місце, та повторних призначень 

Приватне акціонерне товариство «Аудиторська фірма «Де Візу» було призначено на проведення  
обов’язкового аудиту фінансової звітності (Протокол Наглядової Ради – ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» № 2/19-

ПрАТ від 23.01.2019 р. на підставі проведення відкритого конкурсу з тривалістю виконання завдання з 
урахуванням продовження  - 3 роки. 
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Інформація щодо аудиторських оцінок  

Під час аудиту фінансової зваітності, за результатами якого складено цей звіт незалежного аудитора, ми 
виконали аудиторські оцінки ризиків суттєвого викривлення  інформації у фінансовій звітності, що 
перевірялася, зокрема внаслідок шахрайства, що включають:  
 

Ризик недостатності сформованих на звітну дату резервів Товариства (страховика) 
Питання щодо сформованих страхових резервів визначені аудиторами як ключові і описані в цьому 
звіті у розділі «Ключові питання аудиту».   
Розділи «Резерв незароблених премій», «Резерв ризику, що не минув» та «Інші резерви» Приміток до 
фінансової звітності  містять інформацію щодо основних положень облікової політики щодо 
формування страхових резервів, розкриття щодо оцінки та визнання у фінансовій звітності вказаних 
резервів.  
Ми провели перевірку методів формування резервів Товариства. Наші аудиторські процедури щодо 
цього питання  включали наступне: 
- оцінку та тестування  ключових засобів внутрішнього контролю  Товариства щодо процесів  
формування  страхових; 
- ознайомлення з результатами висновків актуарія  щодо розрахункових сум сформованих на 
31.12.2020 р. страхових резервів та співставлення їх з представленими у фінансовій  звітності. Актуарій 
підтвердив достатність сформованих страхових резервів.  
За результатами проведених аудиторами процедур необхідності внесення виправлень до фінансової 
звітності не виникло. 
 

Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із 

шахрайством 

В результаті перевірки системи внутрішнього контролю, проведеної для цілей аудиту фінансової 
звітності Товариства, нами не виявлено суттєвих недоліків у системі внутрішнього контролю 
Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства обліковувати, обробляти, 
узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані, складати фінансову 
звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, невідповідностей 
законодавчим, нормативним вимогам. 
Під час проведення аудиту ми перевірили наявність факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом 
тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що 
фінансова звітність Товариства  містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства 

 

Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського 
комітету 

На основі проведеного аудиту ми склали цей звіт незалежного аудитора та додатковий звіт для 
аудиторського комітету в Товаристві.    
Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.  
 

Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового 

партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту 

Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» ніяких 
послуг, заборонених законодавством України, в тому числі заборонених частиною четвертою статті 6 
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність». 
Нами не було ідентифіковано жодних загроз  нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і 
на рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту . Ми не 

надавали Товариству жодних інших послуг, включаючи не аудиторські послуги, окрім послуг з 
обов’язкового аудиту фінансової звітності .   
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Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим 
нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті 
про управління або у фінансовій звітності 
У 2020 році,  крім послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності нами надавалися  
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» послуги з надання впевненості щодо інформації, передбаченої ст.40¹ Закону 
України «Про  цінні папери  та фондовий ринок». 
 

Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень 

Ми виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової 
звітності та аудиторську діяльність» та інших законодавчих та нормативних актів. 
Ми не наводимо повторно інформацію щодо обсягу аудиту, оскільки вона наведена у інших розділах 
цього звіту. 
Інша інформація, яка щонайменше має наводитись в аудиторському звіті за результатами 
обов’язкового аудиту згідно Закону 2258, наведена в інших параграфах  цього звіту незалежного 
аудитора. 
 

З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання суб'єктом 
господарювання положень законодавчих та нормативних актів за 2020 рік, надаємо наступну 
інформацію 

 

Формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» : 
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні 
товариства».  
Сформований статутний капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«ПРОВІДНА» на дату проведення аудиту  відповідає вимогам статей  2, 30 Закону України «Про 
страхування» з  урахуванням вимог Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання 
фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 №913.  
Статутний капітал розміром 93 731 тис. грн. станом на 31.12.2020 року сформований у повному обсязі 
та сплачений виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, відповідає 
Статуту, який  зареєстрований належним чином. 
Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались векселі, кошти, 
одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або 
вилученого капіталу станом на 31.12.2020 року не має. Формування статутного та власного капіталу 
здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 

Обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами 

ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» станом на 31.12.2020 року  виконано  вимоги Положення про обов’язкові 
критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 
активів та ризикованості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  № 850 від 07.06.2018р. та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.07.2018 р. за № 782/32234 (далі –Положення). 
 Станом на  31.12.2020 року  сума прийнятних активів складає  658 254,9  тис. грн.  
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Прийнятні активи Сума (тис. грн.) 

Грошові кошти на поточних рахунках 58 506,1 

Банківські вклади (депозити) 157 066,1 

Нерухомість  5 775,1 

Державні цінні папери, у тому числі державні облігації 200 192,3 

Права вимоги до перестраховиків 5 164,3 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах, що 
сплачені страховиками до централізованих страхових резервних 

фондів Моторного (транспортного) страхового бюро України 
відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» 

50 054,7 

Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними 

договорами страхування та/або перестрахування 

173 080,3 

Активи з права користування відповідно до міжнародного стандарту 
фінансової звітності 16 "Оренда" у розмірі, що не перевищує розміру 
відповідного орендного зобов'язання 

8 416,0 

ВСЬОГО 658 254,9 

Більша з величин нормативного обсягу активів станом на  31.12.2020 року складає  574 216,5 тис. грн.  
Норматив платоспроможності та достатності капіталу, збільшений на розмір відстрочених аквізиційних 
витрат в обсязі 3 440 тис.грн. складає 87 478,4  тис.грн. Товариством на 31.12.2020 року дотримано 
норматив платоспроможності та достатності капіталу. 

 

Норматив ризиковості операцій  
Станом на 31.12.2020 року Товариством сформовано страхові резерві у сумі 371 926,5 тис. грн.  а саме: 

- Резерв незароблених премій  248 738,8 тис грн.  
- Резерв заявлених, але не виплачених збитків  82 312,8  тис. грн.  
- Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 39 601,9тис. грн.  
- Резерв коливань збитковості 1 273,0 тис.грн. 

Станом на 31.12.2020 року сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації, 
становить  451 984,6 тис. грн.  

Категорії прийнятних активів, які відповідають 
вимогам диверсифікації 

Сума  
(тис. грн.) 

Цінні папери, що емітуються  державою 200 192,3 

Грошові кошти на поточних рахунках 58 506,1 

Банківські  вклади (депозити) 157 066,1 

Нерухоме майно 5 775,1 

Права вимоги до перестраховиків 5 108,3 

Кошти, сплачені страховиком до централізованих 
страхових резервних фондів Моторного (транспортного) 
страхового бюро України 

25 336,7 

ВСЬОГО 451 984,6 

Сума прийнятних активів, які відповідають умовам диверсифікації перевищує нормативний обсяг 
активів, зменшений на розмір відстрочених аквізиційних витрат в обсязі 3 440 тис.грн. на 83 498,1 

тис.грн. 
Станом на 31.12.2020 Товариством дотримано норматив ризиковості операцій. 
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Норматив якості активів 

Станом на 31.12.2020 року сума низькоризикових активів становить 382 595 тис. грн.  

Категорії низькоризикових активів Сума (тис. грн.) 

Цінні папери, що емітуються  державою 200 192,3 

Банківські  вклади (депозити) 157 066,1 

Кошти, сплачені страховиком до централізованих 
страхових резервних фондів Моторного (транспортного) 
страхового бюро України 

25 336,70 

ВСЬОГО 382 595,10 

Станом на 31.12.2020 року величина 40 відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, 
але не виплачених збитків) становить 115 845,5 тис. грн.  
Перевищення суми низькоризикових активів над величиною 40 відсотків страхових резервів (за 
винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків) становить 266 749,6 тис. грн. Норматив якості 
активів виконано.  

 

Щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно 
до законодавства 

Станом на 31.12.2020 року сформовані резерви в сумі 371 926,5  тис.грн., в тому числі резерв  
незароблених премій у розмірі 248 738,8  тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених збитків у 
розмірі 82 312,8 тис.грн., резерв збитків, які виникли, але не заявлені в розмірі 39 601,9 тис.грн., резерв 
коливань збитковості в сумі 1 273,0 тис.грн.  

Відповідно до Облікової політики  Товариство формує та веде облік технічних резервів у 
відповідності до Внутрішньої політики з формування технічних резервів розробленої у відповідності до 
Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
затвердженої Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
17.12.2004 № 3104  та Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків України № 123 від 
13.11.2003 року а саме: 

- резерви незароблених премій методом «1/4» за усіма видами страхування крім «Страхування 
цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами)», з 
використанням для розрахунку незаробленої премії 80% суми надходжень страхового платежу; 

- резерви незароблених премій методом «1/365» за видом страхування «Страхування цивільної 
відповідальності власників наземних транспортних засобів (за внутрішніми  договорами)»; 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
- резерв коливань збитковості; 
- резерв катастроф. 
Резерв збитків заявлених, але не виплачених розраховується Товариством на підставі оцінки 

зобов’язань за кожним відомим зверненням (повідомленням) страхувальників  про страхові випадки  
з урахуванням витрат на врегулювання  таких збитків.  

Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється Методом лінійної 
комбінації наступних актуарних методів: 

- Модифікація методу Борнхуеттера-Фергюссона; 
- Модифікація методу ланцюгової драбини. 

Розрахунок резерву коливань збитковості (РКЗ) здійснюється  методом, вказаним в розділі VI 
Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, 
затвердженої Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
17.12.2004 № 3104. 

Станом на кожну звітну дату Товариство залучає незалежного актуарія, що проводить перевірку 
адекватності сформованих страхових зобов'язань. 
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При проведенні перевірки адекватності зобов’язань Товариством використовуються 
розрахункові оцінки всіх майбутніх потоків коштів відповідно до умов укладених договорів, а також 
відповідних витрат по врегулюванню претензій.  

Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності Товариства за попередні 5 років з 
використанням загальноприйнятих актуарних методів. 

Товариством передбачено формування додаткового резерву («резерв ризику, що не минув») у 
випадку виявлення дефіциту коштів страхових резервів. 

Структура сформованих страхових резервів Товариства  станом  на 31.12.2020 року наступна: 
 тис. грн. 

Всього сформовано резервів, у тому числі: 371 926,5   

- резерви незароблених премій,  
які формуються із: 
- з видів страхування, інших ніж обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 

формування за методом 1/4 залежно від часток надходжень сум 
страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які 
відповідають 80 відсоткам загальної суми надходжень страхових 
платежів,  
- з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів – формування за методом 
1/365 

248 738,8  

 

 

 

 

 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків 82 312,8 

- резерв збитків, які виникли, але не заявлені (ОСЦППВНТЗ)  39 601,9 

-резерв коливань збитковості 1 273,0 

Частка перестраховиків у страхових резервах , у тому числі: 5 357,6 

- у резервах незароблених премій, яка формується:  
- з видів страхування, інших ніж обов’язкове страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів – 

формування за методом 1/4 залежно від часток надходжень сум 
страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які 
відповідають 80 відсоткам загальної суми надходжень страхових 
платежів,  
- з обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів – формування за методом 
1/365 

467,1 

 

 

 

 

 

0 

- у резервах заявлених, але не виплачених збитків 4 890,5 

Тестування адекватності страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2020 р. проведено 
незалежним актуарієм Клименко Юлія Володимирівна, свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р. За 
результатами проведеного тестування сума страхових резервів, сформованих Товариством відповідно 
до законодавства, у звіті актуарія визнана достатньою для здійснення майбутніх страхових виплат. 
 

Щодо встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у 
разі входження суб'єкта господарювання до такої 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» не є учасником фінансової 
групи. 
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Щодо структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за 
ЄДРПОУ), суми, ознаки фіктивності тощо 

              

№ 
п/п 

Напрям 
інвестування 

Назва емітента Код 
ЄДРПОУ 

Сума тис. 
грн. 

Рейтинг 

для банка 

Ознака 
фіктивності 

1 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 

UA4000173371 

Міністерство 
фінансів України 00013480 

77 518,90 - - 

2 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 
UA4000199210 

Міністерство 
фінансів України 00013480 

28 517,40 - - 

3 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 

UA4000204002 
Міністерство 
фінансів України 00013480 

47 948,50 - - 

4 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 

UA4000204572 

Міністерство 

фінансів України 00013480 

28 211,80 - - 

5 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 

UA4000209381 

Міністерство 
фінансів України 00013480 

17 995,70 - - 

6 Облігації 
внутрішньої 
державної 
позики 

UA4000195176 

Міністерство 
фінансів України 00013480 

2 481,50 - - 

5 Депозити   157 066,1  - 

5.1  

ПАТ Правекс Банк 14360920 

70 696,3 
uaAA+  

- 

5.2  АТ Ощадбанк 09322277 60 738,4 uaAA - 

5.3  ПАТ Кредобанк 09807862 25 631,4 uaAAA - 

 

Щодо заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного 
їх повернення: 
Протягом 2020 року ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» не 
залучало фінансові активи від фізичних осіб  із зобов'язанням щодо наступного їх повернення. 
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Щодо суміщення провадження видів господарської діяльності: 
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, 
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913. Товариство надає виключно послуги з страхування 
відповідно до отриманих ліцензій. 
 

Щодо надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та 
внутрішніх правил надання фінансових послуг суб'єктом господарювання: 
Товариством дотримано обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності, 
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913. Товариство надає виключно послуги з страхування 
відповідно до отриманих ліцензій. 
Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг, які 
відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», статей 10, 15, 18, 19 Закону України «Про захист 
прав споживачів», та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких 
правил. 
Товариство надає послуги:  
- з добровільних видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з правилами 
страхування, затвердженими Товариством та зареєстрованими в Національній Комісії, що  здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; 

- послуги з обов’язкових видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, згідно з умовами 
страхування, затвердженими Кабінетом Міністрів України. 
В договорах Товариства про надання фінансових послуг обов'язково є посилання на внутрішні правила 

надання фінансових послуг. 
У всіх договорах Товариства про надання послуг: 
-  з добровільних видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, є посилання на правила 
страхування, що затверджені Товариством та зареєстровані в Національній комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та ліцензію, на цей вид страхування, видану 
Держфінпослуг або Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг; 
-  з обов’язкових видів страхування, щодо яких отримані відповідні ліцензії, є посилання на відповідні 
постанови Кабінету Міністрів України, якими визначено умови обов’язкового виду страхування, та 
ліцензію на цей вид страхування, видану Держфінпослуг або Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
Товариством не надаються послуги споживчого кредитування.  
Товариством надаються послуги з добровільних видів страхування, на які отримані відповідні ліцензії, 
згідно з правилами, які затверджено Товариством та зареєстровано в Національній Комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, чи умовам провадження 
обов’язкового виду страхування, визначених відповідною постановою Кабінету Міністрів України. 
 

Щодо розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності: 
Товариство надає клієнту (споживачу) інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує інформації, 
визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) 
https://www.providna.ua та забезпечує її оновлення постійно підтримуючи в актуальному стані. 
Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 121 Закону 
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», зокрема шляхом 
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розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці) https://www.providna.ua/company/oficiina-

informaciya. 

Зокрема на сайті розміщено наступну інформацію повне найменування, ідентифікаційний код та 
місцезнаходження фінансової установи; перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою 
установою; відомості про власників істотної участі; відомості про склад наглядової ради та виконавчого 
органу фінансової установи; відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи; відомості про 
ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі; річна фінансова звітність; звіт про корпоративне 
управління. 
При цьому зазначено, що провадження у справі про банкрутство не порушувалося, процедура санації 
не застосовувалась, рішення про ліквідацію не приймалось. 
 

Щодо прийняття рішень у разі конфлікту інтересів: 
Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі 
конфлікту інтересів.  
Протягом  звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 
 

Щодо відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування 
клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 
відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально 
підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має 
кваліфікаційний сертифікат: 
До перевірки надано технічний звіт  експерта з  технічного обстеження  будівель та споруд Таранова 
Д.В. (кваліфікаційний сертифікат серія АЕ № 000272, виданий Міністерством регіонального розвитку, 
будівництва та житлово - комунального господарства України), станом на 20.11.2017 року. Згідно 
висновку експерта Товариством недотримані вимоги до доступності будинків і споруд для осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення, встановленими Державними будівельними 
нормами ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для мало мобільних 
груп населення». 
Відповідно до висновку по технічному звіту експерта Таранова Д.В. станом на 31.01.2018 року 
Товариством виконані рекомендації по влаштуванню кнопки виклику персоналу, якою можуть 
скористатися особи з інвалідністю та інші мало мобільні групи населення, у яких здійснюється  
обслуговування клієнтів (споживачів) Товариства. 
 

Щодо внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених 
законодавством: 
Товариством станом на 31.12.2020 року має 24 філії та 1 відділення, інформація про які внесена до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
та до Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ 
Положення № 41. 
 

Щодо внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту: 
На виконання вимог ст. 151 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» 12.07.2001р. Наглядовою радою Товариства було затверджено Положення про 
організацію внутрішнього аудиту (контролю).  
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Посадовою особою, на яку покладено організація та проведення внутрішнього аудиту (контролю) є 

Директор департаменту внутрішнього аудиту (контролю). 
Відповідно до  Положення про організацію внутрішнього аудиту (контролю), внутрішній аудит 
(контроль) Товариства здійснюється Директором, який призначається відповідно до рішення 
Наглядової Ради Товариства, підпорядковується їй та звітує перед нею. 
На виконання вимог ст.12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» Наглядовою радою Товариства було затверджено Положення про організацію 
внутрішнього аудиту (контролю) (далі Положення) та обрано на посаду Директора з організації 
внутрішнього аудиту (контролю) Копаєву Тетяну Олександрівну. Відповідно до цього Положення, 
внутрішній аудит (контроль), як система контролю за діяльністю Товариства, створюється Наглядовою 

Радою з метою оцінки та вдосконалення системи внутрішнього контролю Товариства, в цілях надання 
Наглядовій Раді та Правлінню необхідної підтримки (сприяння) у виконанні їх обов’язків з досягнення 
цілей Товариства. Посадовою особою, на яку покладено організація та проведення внутрішнього 
аудиту (контролю) є Директор з організації внутрішнього аудиту (контролю). 

Рішенням Правління № 26/3 від 31.07.2013р. було затверджено Стандарти внутрішнього аудиту 
(контролю) ПрАТ «СК «ПРОВИДНА». 
Протягом 2020 року Директор з організації внутрішнього аудиту (контролю) здійснював нагляд за 
операційними і бізнес процесами, за ризиками, а також супровідними та контрольними процесами та 
функціями. 
 

Щодо облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне 
обладнання), які передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам 
та подання звітності до Нацкомфінпослуг 

Компанія для обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 
Нацкомфінпослуг використовує наступні програмні забезпечення: бухгалтерський програмний продукт 
1С:Підприємство 7.7, кадрову програму HRB, операційну програму ІНСІС. 
Вказані програмні продукти в повній мірі здатні забезпечити ведення операцій з надання фінансових 
послуг споживачам та подання звітності. 
 

Щодо готівкових розрахунків 

Товариство протягом 2020 року не здійснювало готівкові розрахунки. 
 

Щодо зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема 
сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону); 
Товариство забезпечує  зберігання  документів та має в наявності необхідні засоби безпеки (зокрема 
сейфи, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону).  
 

Щодо розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу (історія походження 
коштів) 

У відповідності зі ст. 3 Договору про створення й діяльність Товариства, підписаного 12.07.1995р., 
засновниками АТ «МСК «НАДРА» виступили: 

- АКБ «Надра» – 4 000 000 000 крб. – 4 000 акцій (14,815%), 
- АКБ «Донуглекомбанк» - 4 000 000 000 крб. 4 000 акцій (14,815%), 
- АКБ «Углепрогресбанк» - 4 000 000 000 крб. 4 000 акцій (14,815%), 
- КБ «Шахтекономбанк» – 2 000 000 000 крб. – 2 000 акцій (7,407%), 
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- ЦК профспілки працівників вугільної промисловості України – 2 000 000 000 крб. 2 000 акцій 
(7,407%), 

- орендне підприємство шахти ім. А. Ф. Засадько – 7 000 000 000 крб. – 7 000 акцій. (25,926%), 
- Закрите акціонерне товариство «Київ-Донбас» - 4 000 000 000 крб. 4 000 акцій (14,815%). 
Протягом всього періоду діяльності ПрАТ «СК«ПРОВІДНА» акції Товариства неодноразово 

продавалися й придбавалися новими акціонерами як за ціною нижче, так і вище номінальної. 
Відповідно до Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення 

загальних зборів акціонерного товариства від 11.01.2021 р. №26532, наданого ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 
депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України», акції Товариства розподілені між акціонерами 
Товариства розподілені у наступному порядку: 

 

Акціонер та його 
код 

Місцезнаходже
ння 

Номінальна 
вартість 

належних 
акцій, грн. 

Кількість 
належних 

акцій, 
Штук 

Частка у 
статутному 

капіталі, 
% 

34339702, 

«Вестерлакен 
Едвайзері Б.В.» 
(Westerlaken 

Advisiory B.V. 

(Нідерланди) 

вул. Де 
Кюсерстраат, 

буд. 93, м. 
Амстердам,  

1081 CN 

 

3 1 0,000003 

61420603 ІІC 

Ukraine B.V .,  

 Нідерланди 

вул. 
проф.В.Х.Кейсо
млаан, 12 ,2 ,51 
м. Амстелвен, 

1183 G 

93 730 383  31 243 461 99,999692 

1027806865481 

ТОВ «Капітал 
Медичне 
Страхування»,  
Росія   
 

вул. Велика 
Татарська, 13,19 

м. Москва, 
115184 

285 95 0,000304 

Всього  93 730 671 31 243 557 100,0 

 

І емісія 

У відповідності зі ст. 3 Договору про створення й діяльність Товариства, підписаного 12.07.1995 
р., для забезпечення діяльності підприємства акціонери АТ «МСК «НАДРА» формують статутний 
капітал у розмірі 27 000 000 000 крб. Статутний капітал ділиться на 27000 простих іменних акцій 
номінальною вартістю 1 000 000 крб. кожна.  

Випуск акцій Товариства на суму 270 000,00 грн. зареєстровано ДКЦПФР 24.04.1998, 
реєстраційний № 143/1/98. 

 

ІІ емісія 

На основі Протоколу №1 від 24.05.2000 р. були здійснені зміни й доповнення до Статуту 
Товариства по статутному капіталу. Зміни зареєстровані Залізничною районною держадміністрацією 
м. Києва 26.06.2000. Збільшення розмірів Статутного капіталу було проведено за рахунок дивідендів 
(реінвестування прибутку 1996-1999 років) шляхом додаткового випуску акцій в кількості 270 000 штук 
номінальною вартістю 10 грн. кожна на суму 2 700 000 і склав 2 970 000 грн. 
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Грошовий внесок в структурі виплаченого статутного капіталу склав 100%, з них 2 700 000 грн. 
внесені в статутний капітал за рахунок реінвестування прибутку. 

11 вересня 2000 року Товариству видано свідоцтво ДКЦПФР про реєстрацію випуску акцій на 
суму 2 970 000 грн. № 463/1/00. 

 

ІІІ емісія 

Загальними зборами акціонерів від 20.03.2001 р. (Протокол №1) прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу до 4 752 000 грн. шляхом реінвестування дивідендів за 2000 рік в сумі 
1 782 000 грн. Відповідні зміни зареєстровані Залізничною районною держадміністрацією м. Києва 
26.03.2001. 

Випуск акцій Компанії на загальну суму 4 752 000,00 грн. зареєстровано ДКЦПФР 15.05.2001, 
реєстраційний № 208/1/01. 

У відповідності до п. 5.1 ст. 5 Статуту Компанії в редакції від  
24.05.2000 р. зі змінами від 20.03.2001 р. на 31.12.2001 р. статутний капітал складає 4 752 000 грн. і 
поділений на 475200 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна. 

 

ІV емісія 

Загальними зборами акціонерів Компанії від 30.05.2002 р. (Протокол №1) прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу до 5 583 600 грн. шляхом реінвестиції дивідендів, які нараховані за 
рахунок нерозподіленого прибутку за 2000 та 2001 роки в сумі 831 600 грн. Зазначене рішення 
прийнято одноголосно усіма акціонерами. До протоколу додані письмові згоди акціонерів від 
31.05.2002 року про спрямування дивідендів до статутного капіталу. 

Відповідні зміни до Статуту зареєстровані Солом’янською районною держадміністрацією м. 
Києва 07.06.2002 р. 

Випуск акцій Компанії на загальну суму 5 583 600,00 грн. зареєстровано ДКЦПФР 25.07.2002, 

реєстраційний № 359/1/02. 
 

V емісія 

Протоколом зборів акціонерів від 1 жовтня 2004 р. №2 було прийнято рішення про збільшення 
статутного капіталу на 1990,54 тис. грн. шляхом додаткової емісії акцій. Статутний капітал склав 7574,14 
тис. грн., який поділено на 757414 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. кожна.  

Випуск акцій на загальну суму 7 574 140,00 грн. зареєстровано ДКЦПФР 05.11.2004 р., 
реєстраційний № 665/1/04. 

 

VІ емісія 

Згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол №1 від 19.09.2005 р.) розмір статутного 
капіталу ї з метою поповнення оборотних коштів збільшується до 12 624 100 грн. шляхом проведення 
додаткового випуску 505 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 10 гривень кожна на 
загальну номінальну вартість 5 050 000 гривень.  

Випуск акцій Компанії на загальну суму 12 624100,00 грн. зареєстровано ДКЦПФР 01.12.2005 р., 
реєстраційний № 538/1/05. 

 

VІІ емісія 

Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 04.08.2006 р.) було прийнято рішення про 
збільшення статутного капіталу товариства до 113 624 140,00 гривень за рахунок додаткових внесків 
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акціонерів шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої номінальної вартості на суму  
101 000 000  (Сто один мільйон) гривень. 

Враховуючи, що акціонери Товариства ТОВ «Холдингова Компанія «Росгосстрах» та ТОВ «РГС 
Капітал» надали заяви про відмову від використання свого переважного права на користь третього 
акціонера «Сінерон Холдінгс Лімітед» (SYNERON HOLDINGS LIMITED), Загальними зборами акціонерів 
(протокол №1 від 04.08.2006 р.) було затверджено, що акції додаткової емісії придбаває 1 акціонер – 

«Сінерон Холдінгс Лімітед» (SYNERON HOLDINGS LIMITED).  
Загальними зборами акціонерів (протокол №1 від 10.11.2006 р.) були затверджені результати 

закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску. Всі акції додаткового випуску були 
придбані і оплачені до Затвердження Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій 
одним акціонером на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 468 від 01 листопада 2006 
р.  

Державну реєстрацію статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених 
змін проведено 15.11.2006 р. номер запису №10731050026000762, вчинений державним 
реєстратором у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації Шпилькою Валентиною 
Федорівною. 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано 21.12.2006 р. ЗАТ «Страхова 
компанія «ПРОВІДНА» свідоцтво про реєстрацію 19.10.2006 р. випуску 11 362 414 простих іменних 
акцій номінальною вартістю десять гривень на суму 113 624 140,00 грн. за реєстраційним номером 
№480/1/06.  

Акції додаткового (сьомого) випуску у кількості 10 100 000 штук існуючої номінальної вартості 
10,00 гривень на загальну суму 101 000 000,00 гривень були оплачені у такому порядку: 

Акціонер Сума 
додатково 
здійснених 

вкладів 

тис. грн. 

Документ, що 
підтверджує 
додатково 
здійснені 

вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 

частці у 
статутному 

капіталі 
тис. грн. 

Кількість 
акцій, 
штук 

Частка у 
статутно

му 
капіталі, 

% 

«Сінерон Холдінгс 

Лімітед» (SYNERON 
HOLDINGS LIMITED) 

Кіпр 

101 000,00 Виписки ЗАТ 
«Альфа-Банк» за 
06.11.2006 р. та 
07.11.2006 р.; 
меморіальні 
ордери №4270 
від 06.11.2006 р. 
та №2563 від 
07.11.2006 р. 

113 622,3 11 362 225 99,9983 

ТОВ «РГС Капітал» 
Російська 
Федерація  

- 0,9 95 0,000856 

ТОВ «Холдингова 
компанія 
«Росгосстрах» 
Російська 
Федерація 

- 0,9 94 0,000844 

Всього 101 000,0 Х 113 624,1 11 362 414 100,0 

 

VІІІ емісія 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №1 від 
14.08.2007 р.) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу товариства до 163 624 140,00 

гривень за рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом закритого (приватного) розміщення акцій 
існуючої номінальної вартості на суму  50 000 000  (П’ятдесят мільйонів) гривень. 
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Засіданням наглядової (Спостережної) ради ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №7 
від 12.12.2007 р.) були затверджені результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового 
випуску. Всі акції додаткового випуску були придбані і оплачені у період  закритого (приватного) 
розміщення акцій у два етапи до затвердження Звіту про результати закритого (приватного) 
розміщення акцій одним акціонером на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 2709 від 
27 вересня 2007 р. та договору купівлі-продажу цінних паперів № 1010 від 10 жовтня 2007 р. 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №1 від 
14.12.2007 р.) з огляду на збільшення статутного капіталу Товариства до 163 624 140,00 гривень за 
рахунок додаткових внесків акціонерів шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої 
номінальної вартості на суму  50 000 000  (П’ятдесят мільйонів) гривень було прийнято рішення про 
затвердження Статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» у новій редакції. 

Державну реєстрацію статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених 
змін проведено 24.12.2007 р. номер запису №1 073 105 00460 00762, вчинений державним 
реєстратором у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації Кобяковою Іриною 
Олександрівною. 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано 28.12.2007 р. ЗАТ «Страхова 
компанія «ПРОВІДНА» свідоцтво про реєстрацію 24.09.2007 р. випуску 16 362 414 простих іменних 
акцій номінальною вартістю десять гривень на суму 163 624 140,00 грн. за реєстраційним номером 
№407/1/07.  

За результатами здійснених операцій та відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів 
ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» станом на 30.09.2008 р., наданої  реєстратором ТОВ «Трансферт», 
акції ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» додаткового (восьмого) випуску у кількості 5 000 000 штук 
існуючої номінальної вартості 10, 00 гривень на загальну суму 50 000 000,00 гривень були оплачені, а 
загальний обсяг акцій розподілився між акціонерами товариства у наступному порядку: 

 

Акціонер Сума 
додатково 
здійснених 
вкладів, 
тис. грн. 

Сума 
емісій- 

ного 
доходу,  
тис. грн. 

Документ
, що 
підтверд
жує 
додатков
о 
здійснені 
вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 
частці у 
статутному 
капіталі  
  тис. грн. 

Кількість 
акцій, 
штук 

Частка у 
статутному 
капіталі, % 

«Сінерон 
Холдінгс 
Лімітед» 
(SYNERON 

HOLDINGS 

LIMITED), Кіпр 

50 000,0 76 250,0 Виписки 
ЗАТ ВТБ 
«Банк» за 
08.10.200

7 р. та 
11.10.200

7 р. 

163 622,25 16 362 225 99,99885 

ТОВ «РГС 
Капітал» 
Російська 
Федерація  

- - 0,95 95 0,00058 



  

25 

 

ТОВ 
«Холдингова 
компанія 
«Росгосстрах» 
Російська 
Федерація 

- - 0,94 94 0,00057 

Всього 50 000,00 76 250,0 Х 163 624,1 16 362 414 100,0 

 

ІХ емісія 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №2 від 
21.07.2008 р.) було прийнято рішення збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткового 
випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою поповнення оборотних коштів Товариства. Розмір 
збільшення статутного капіталу 25 000 000 (двадцять п’ять мільйонів) гривень, додатковий випуск 
2 500 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень, загальна номінальна 
вартість акцій Товариства після збільшення статутного капіталу становитиме 188 624 140 (сто вісімдесят 
вісім мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто сорок) гривень. 

Засіданням Спостережної ради ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №9 від 
09.09.2008 р) були затверджені результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового 
випуску. Всі акції додаткового випуску були придбані і оплачені у період закритого (приватного) 
розміщення акцій у два етапи до затвердження Звіту про результати закритого (приватного) 
розміщення акцій одним акціонером на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів б/н від 26 
серпня 2008 р. та договору купівлі-продажу цінних паперів б/н від 08 вересня 2008 р. 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №3 від 
11.09.2008 р.) з огляду на збільшення статутного капіталу товариства до 188 624 140,00 гривень за 
рахунок додаткових внесків акціонера шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої 
номінальної вартості на суму  25 000 000  (Двадцять п’ять мільйонів) гривень було прийнято рішення 
про затвердження Статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» у новій редакції. 

Державну реєстрацію статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених 
змін проведено 11.09.2008 р. номер запису №1 073 105 00530 00762, вчинений державним 
реєстратором у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації Бровко Катериною 
Петрівною. 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано 24.09.2008 р. ЗАТ «Страхова 
компанія «ПРОВІДНА» свідоцтво про реєстрацію 18.08.2008 р. випуску 18 862 414 простих іменних 
акцій номінальною вартістю десять гривень на суму 188 624 140,00 грн. за реєстраційним номером 
№338/1/08.  

За результатами здійснених операцій акції ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» додаткового 
(дев’ятого) випуску у кількості 2 500 000 штук існуючої номінальної вартості 10, 00 гривень на загальну 
суму 25 000 000,00 гривень були оплачені, а загальний обсяг акцій відповідно до Реєстру власників 
іменних цінних паперів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» станом на 30.09.2008 р., наданої  
реєстратором ТОВ «Трансферт», розподілився між акціонерами товариства у наступному порядку: 
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Акціонер Сума 
додатково 
здійснени
х вкладів 

тис. грн. 

Сума емісій 

ного 
доходу, 

тис. грн. 

Документ, що 
підтверджує 
додатково 
здійснені 

вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 

частці у 
статутному 

капіталі 
тис. грн. 

Кількість 
акцій, 
штук 

Частка у 
статутному 
капіталі, % 

КОМПАНІЯ 
«ГОГНЕС 
ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД» 
(GOGNES 

HOLDING 

LIMITED), Кіпр 

24 999,71 83 324,033 Меморіальний 
ордер №4091 
ЗАТ «ВТБ Банк» 
від 03.09.2008 
р. (на 
зарахування 
суми 22 348,6 
тис. дол. США - 

108 393,0 тис. 
грн.) та ПД №1 
від 03.09.2008 
р. (на 
повернення 
надлишкової 
суми 14,3 тис. 
дол. США) 
 

188 622,25 18 862 225 99,999 

0,29 0,967 Меморіальний 
ордер №7693 
ЗАТ «ВТБ Банк» 
від 08.09.2008 
р. (на 
зарахування 
суми 0,259 тис. 
дол. США – 

1,256 тис. грн.) 
та 
Меморіальний 
ордер №7152 
ЗАТ «ВТБ Банк» 
від 09.09.2008 

р. (на 
зарахування 
суми 1,0 дол. 
США – 4,85 грн.)  

ТОВ «РГС 
Капітал», 
Російська 
Федерація  

- -  0,95 95 0,0005 

ТОВ 
«Холдингова 
компанія 
«Росгосстрах», 
Російська 
Федерація 

- - 0,94 94 0,0005 
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Всього 25 000,00 83 325,0 Х 188 624,1 18 862 414 100,0 

 

Х емісія 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №4 від 
30.09.2008 р.) було прийнято рішення збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткового 
випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою поповнення оборотних коштів Товариства. Розмір 
збільшення статутного капіталу 50 000 000 (П’ятдесят мільйонів) гривень, додатковий випуск 5 000 000 

штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень, загальна номінальна вартість 
акцій Товариства після збільшення статутного капіталу становитиме 238 624 140 (сто вісімдесят вісім 
мільйонів шістсот двадцять чотири тисячі сто сорок) гривень. 

Засіданням Наглядової ради ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №15 від 18.11.2008 
р.) були затверджені результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску. Всі 
акції додаткового випуску були придбані і оплачені у період  закритого (приватного) розміщення акцій 
у два етапи до затвердження Звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій одним 
акціонером на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів б/н від 30 жовтня 2008 р. та договору 
купівлі-продажу цінних паперів б/н від 14 листопада 2008 р. 

 Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №5 від 
19.11.2008 р.) з огляду на збільшення статутного капіталу товариства до 238 624 140,00 гривень за 
рахунок додаткових внесків акціонера шляхом закритого (приватного) розміщення акцій існуючої 
номінальної вартості на суму  50 000 000  (П’ятдесят мільйонів) гривень було прийнято рішення про 
затвердження Статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» у новій редакції. 

Державну реєстрацію статуту ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених 
змін проведено 20.11.2008 р.  номер запису №1 073 105 00580 00762, вчинений державним 
реєстратором у Солом’янській районній у м. Києві державній адміністрації Бровко Катериною 
Петрівною. 

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку видано 03.12.2008 р. ЗАТ «Страхова 
компанія «ПРОВІДНА» свідоцтво про реєстрацію 24.10.2008 р. випуску 23 862 414 простих іменних 
акцій номінальною вартістю десять гривень на суму 238 624 140,00 грн. за реєстраційним номером 
№428/1/08.  

За результатами здійснених операцій акції ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» додаткового 
(десятого) випуску у кількості 5 000 000 штук існуючої номінальної вартості 10, 00 гривень на загальну 
суму 50 000 000,00 гривень були оплачені у порядку, наведеному нижче, та відповідно до Реєстру 
власників іменних цінних паперів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» станом на 31.03.2009 р., 
наданого  реєстратором ТОВ «Трансферт», частки у статутному капіталі між акціонерами товариства 
розподілились у наступному порядку: 

 

 

Акціонер Сума 
додатково 
здійснених 
вкладів, 
тис. грн. 

Сума 
емісійного 
доходу, 
тис. грн. 

Документ, 
що 
підтверджує 
додатково 
здійснені 
вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 
частці у 
статутному 
капіталі, 
тис. грн. 

Кількість 
оплачених 
акцій, штук 

Частка у 
статутно
му 
капіталі, 
% 
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КОМПАНІЯ 
«ГОГНЕС 
ХОЛДІНГ 
ЛІМІТЕД» 
(GOGNES 

HOLDING 

LIMITED), Кіпр 

49 999,50 166649,144 Меморіальн
ий ордер 
№8567 ЗАТ 
ВТБ „Банк” 
від 
30.10.2008 р. 
(на 
зарахування 
суми 
19 000,0 тис. 
дол. США - 

109 447,6 

тис. грн.)  

238 622,25 23 862 225 99,9992 

Меморіальн
ий ордер 
№8893 ЗАТ 
«ВТБ Банк від 
30.10.2008 р. 
(на 
зарахування 
суми 18 610 
тис. дол. 
США – 

107 201,044 

тис. грн.)  

   

 -0,8105 ПД №78 від 
31.10.2008 р. 
(на 
повернення 
надлишкової 
суми 140,7 
дол. США – 

0,8105 тис. 
грн.) 

   

0,5 1,6665 Меморіальн
ий ордер 
№5624 ЗАТ 
«ВТБ Банк» 
від 
14.11.2008 р. 
(на 
зарахування 
суми 375,0 
дол. США – 

2,16821 тис. 
грн.), з них 
1,71 грн. 
(одна гривня 
71 копійка) 
підлягає 
поверненню 
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ТОВ «РГС 
Капітал», 
Російська 
Федерація 

- -  0,95 95 0,0004 

ТОВ 
«Холдингова 

компанія 
«Росгосстрах», 

Російська 
Федерація 

- - 0,94 94 0,0004 

Всього 50 000,00 166 650,0 Х 238 624,1 23 862 414 100,0 

Загальними зборами акціонерів ЗАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» (протокол №1/10 від 
01.02.2010 р.) були прийняті рішення про зміну найменування Товариства на ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» та 
затвердження Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» у новій редакції без зміни розміру та порядку 
формування статутного капіталу. 

Державну реєстрацію Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених змін проведено 
01.02.2010 р. Державним реєстратором у Солом’янській районній у м.Києві державній адміністрації 
Бровко Катериною Петрівною за номером запису 10731050072000762 та отримано Свідоцтво про 
державну реєстрацію юридичної особи серії А 01 №375877. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №3/10 від 01.07.2010 р.) були 
прийняті рішення щодо затвердження організаційних питань, пов’язаних із зміною форми існування 
акцій Товариства, їх обліком та зберігання, у зв’язку із чим також затверджено Статут ПрАТ «СК 
«ПРОВІДНА» у новій редакції без зміни розміру та порядку формування статутного капіталу. 

Державну реєстрацію Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених змін проведено 
01.07.2010 р. Державним реєстратором у Солом’янській районній у м.Києві державній адміністрації 
Бровко Катериною Петрівною за номером запису 10731050082000762. 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №4/10 від 09.09.2010 р.) були 
прийняті рішення щодо зменшення розміру  зареєстрованого статутного капіталу Товариства на 
167 036 898,00 грн. шляхом зменшення номінальної вартості акцій до 3,00 грн. з метою приведення 
діяльності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» у відповідність до вимог пункту 2.5 Ліцензійних умов, пункту 3 ст. 155 
Цивільного Кодексу України та ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства» та інших заходів, 
пов’язаних із процедурою зменшення розміру  зареєстрованого статутного капіталу Товариства. 

Державну реєстрацію Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» у редакції, затвердженій Загальними 
зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №4/10 від 09.09.2010 р.) проведено 18.10.2010 
р. Державним реєстратором у Солом’янській районній у м.Києві державній адміністрації Бровко 
Катериною Петрівною за номером запису 10731050084000762. 

 

ХІ емісія 

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №4/14 від 05.09.2014 р.) було 
прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 23 791 323 (двадцять три 
мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча триста двадцять три) грн. шляхом приватного розміщення 
додаткових 7 930 441 (сім мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч чотириста сорок одна) штук простих 
іменних акцій існуючої номінальною вартістю 3 (три) гривень за рахунок додаткових внесків.  

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку  
14.10.2014 видано ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на 
загальну суму двадцять три мільйони сімсот дев’яносто одна тисяча триста двадцять три гривні 
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номінальною вартістю 3,00 (три) гривні у кількості сім мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч чотириста 
сорок одна штука (реєстраційний номер Тимчасового свідоцтва 117/1/2014-Т). 

Згідно з договором купівлі-продажу акцій б/н від 18 листопада 2014 р. покупець - «Інтернешнл  
Іншуренс Консорціум Б.В.» (Амстердам, Нідерланди, зареєстровано в Торговому реєстрі за номером 
61420603) акції додаткового випуску ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» в кількості 2 651 143 акцій номінальною 
вартістю 3 (три) гривні підлягали оплаті доларами США  на загальну договірну вартість 22 004 486,90 

гривень за курсом НБУ на дату оплати, що на 14 051 057,90 (чотирнадцять мільйонів п’ятдесят одна 
тисяча п’ятдесят сім гривень 90 коп.) гривень перевищує їх номінальну вартість. 

Згідно вихідного СВІФТУ  ING Bank N.V. (Амстердам) №INGBNL2AXXX від 12.12.2014 о  07:37  
«Інтернешнл  Іншуренс Консорціум Б.В.» банком ING Bank N.V. (Амстердам)  з рахунку «Інтернешнл  
Іншуренс Консорціум Б.В.» №NL90INGB0006668799  здійснено перерахування 1 412 600,00 доларів 
США на рахунок  ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» № 26504301001766 в банку ВТБ Банк (Київ). 

Згідно з випискою банку ВТБ Банк за 12.12.2014 на рахунок  ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 
№26504301001766 зараховано 1 412 600,00 доларів США, які надійшли від  «Інтернешнл  Іншуренс 
Консорціум Б.В.» (Амстердам) з рахунку №NL90INGB0006668799 в банку ING Bank N.V. (Амстердам), що 
відповідає 22 138 698,04 гривень за курсом НБУ. 

Таким чином, за договором купівлі-продажу акцій б/н від 18 листопада 2014 р. станом на 
12.12.2014 (на дату оплати) від покупця «Інтернешнл  Іншуренс Консорціум Б.В.» (Амстердам, 
Нідерланди, зареєстровано в Торговому реєстрі за номером 61420603) на рахунок продавця ПрАТ «СК 
«ПРОВІДНА» надійшло 22 138 698,04 гривень, що на 134 211,14 гривень перевищує договірну вартість 
акцій і відповідає 8 563,59 доларів США на дату оплати. 

Згідно з випискою банку ВТБ Банк за 15.12.2014-16.12.2014 відповідно до платіжного доручення 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» №71 від 16.12.2014 з рахунку  ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» №26504301001766 

повернено «Інтернешнл  Іншуренс Консорціум Б.В.» (Амстердам) на рахунок №NL90INGB0006668799 в 
банку ING Bank N.V. (Амстердам) 8 563,59 доларів США на підставі договору купівлі-продажу акцій б/н 
від 18 листопада 2014 р.. 

В результаті розміщення 7 930 441 (сім мільйонів дев’ятсот тридцять тисяч чотириста сорок одна) 
штук простих іменних акцій існуючої номінальною вартістю 3 (три) гривень були придбані і оплачені у 
період  приватного розміщення акцій у два етапи до затвердження Звіту про результати розміщення 
акцій лише 2 651 143 акцій одним покупцем «Інтернешнл Іншуренс Консорціум Б.В.» (Амстердам, 
Нідерланди, зареєстровано в Торговому реєстрі за номером 61420603) на підставі договору купівлі-
продажу акцій б/н від 18 листопада 2014 р. за договірною вартістю 22 004 486,90 гривень.  

Сума перевищення договірної вартості придбаних акцій над їх номінальною вартістю складає 
14 051 057,90 (чотирнадцять мільйонів п’ятдесят одна тисяча п’ятдесят сім гривень 90 коп.) гривень 
обліковується як емісійний дохід Товариства у складі додаткового капіталу Товариства. 

Засіданням Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №17/14 від 15.12.2014 р.) були 
затверджені: результати укладання договорів з першими власниками у процесі приватного 
розміщення акцій Товариства, результати розміщення акцій додаткового випуску на фактично 
розміщеному та оплаченому рівні, звіт про результати приватного розміщення акцій Товариства на 
фактично розміщеному та оплаченому рівні.  

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №5/14 від 
19.12.2014 р.) було прийнято рішення про затвердження Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» у новій редакції 
з огляду на збільшення статутного капіталу Товариства на 7 953 429,0 гривень за рахунок додаткових 
внесків нового акціонера, здійснених в результаті придбання 2 651 143 акцій існуючої номінальної 
вартості 3 (три) гривні, та визначення статутного капіталу Товариства у розмірі 79 540 671,0 гривень 
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Державну реєстрацію статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» з урахуванням зазначених змін проведено 
24.12.2014 р.  номер запису №10731050143000762, вчинений державним реєстратором Реєстраційної 
служби Головного управління юстиції у м. Києві Мельник Інною Василівною. 

За результатами здійснених операцій частина акцій ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» додаткового 
(одинадцятого) випуску у кількості 2 651 143 штук існуючої номінальної вартості 3, 00 (три) гривні на 
договірну вартість 22 004 486,90 гривень були оплачені у порядку, наведеному нижче, що зумовило 
наступний розподіл акцій між акціонерами Товариства : 

Акціонер Сума 
додатково 
здійснених 
вкладів, тис. 
грн. 

Сума 
емісійного 
доходу, 
тис. грн. 

Документ, що 
підтверджує 
додатково 
здійснені 
вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 
частці у 
статутному 
капіталі, тис. 
грн. 

Кількість 
оплачених 
акцій, штук 

ТОВ 
«Росгосстрах» 

Російська 
Федерація, 

1025003213641 

- - - 71 586,675 23 862 225 

ВАТ 
«Российская 

государственна
я страховая 
компания», 

1027739049689 

- - - 0,282 94 

ТОВ 
«Росгосстрах-

Медицина» 
(Росія) 

1027806865481 

- - 

- 

0,285 95 

«Інтернешнл  
Іншуренс 

Консорціум 
Б.В.» 

(Амстердам, 
Нідерланди, 

зареєстровано в 
Торговому 
реєстрі за 
номером 
61420603) 

7 953,429 14 051,1 

випискою 
банку ING 
Bank N.V. 

(Амстердам)  
за 12.12.2014  
та випискою 

банку ВТБ 
Банк за 

12.12.2014 

7 953,429 2 651 143 

Всього 7 953,429 14 051,1 Х 79 540,671 26 513 557 

 

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів від 14.01.2019 р. №169904зв, наданого 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 31.12.2018 
р. акції Товариства були розподілені між акціонерами Товариства розподілені у наступному порядку: 
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Акціонер та його 
код 

Місцезнаходже
ння 

Номінальна 
вартість 

належних акцій 

тис. грн. 

Кількість 
належних 

акцій, 
Штук 

Частка у 
статутному 

капіталі, 
% 

34339702, 

«Вестерлакен 
Едвайзері Б.В.» 
(Westerlaken 

Advisorу B.V. 

(Нідерланди) 

вул. Де 
Кюсерстраат, 

буд. 93, м. 
Амстердам,  

1081 CN 

 

0,003 1 0,000003 

61420603 ІІC 

Ukraine B.V .,  

 Нідерланди 

вул. Де 
Кюсерстраат, 

буд. 93, м. 
Амстердам,  

1081 CN 

 

7 9540,383  26 513 461 99,999637 

1027806865481 

ТОВ «Капітал 
Медичне 
Страхування»,  
Росія   
 

вул. Велика 
Татарська, 

буд.13 оф.19 м. 
Москва, 115184 

0,285 95 0,000358 

Всього  79 540,671 26 513 557 100,0 

 

ХІІ емісія 

Позачерговими Загальними зборами акціонерів (протокол від 21.06.2019 року №2/19) було 
прийнято рішення збільшити розмір статутного капіталу Товариства на 20 086 035,00 грн. (двадцять 
мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять п’ять гривень 00 копійок) за рахунок додаткових внесків, а 
саме з 79 540 671,00 грн. (сімдесят дев’ять мільйонів п’ятсот сорок тисяч шістсот сімдесят одна гривня 
00 копійок) до 99 626 706,00 грн. (дев’яносто дев’ять мільйонів шістсот двадцять шість тисяч сімсот 
шість гривень 00 копійок), шляхом розміщення простих іменних акцій Товариства (без здійснення 
публічної пропозиції) у кількості 6 695 345 (шість мільйонів шістсот дев’яносто п’ять тисяч триста сорок 
п’ять) штук номінальною вартістю 3,00 грн. (три гривні 00 копійок) кожна.  

З метою розміщення акцій прийнято рішення про емісію 6 695 345 (шість мільйонів шістсот 
дев’яносто п’ять тисяч триста сорок п’ять) штук номінальною вартістю 3,00 грн. (три гривні 00 копійок) 
кожна загальною номінальною вартістю 20 086 035,00 грн (двадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч 
тридцять п’ять гривень 00 копійок). Здійснюється розміщення акцій (без здійснення публічної 
пропозиції) серед акціонерів Товариства станом на 21 червня 2019 року.  

Відповідно до рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції) у строк з 
08.08.2019 року по 30.08.2019 року включно акціонер Товариства, який має намір реалізувати своє 

переважне право на придбання акцій додаткової емісії подає на ім’я уповноваженої особи Товариства 
(Голова Правління/Т.в.о Голови Правління) письмову заяву, яка складена українською мовою, при 
придбання акцій у кількості, що не перевищує кількість акцій, на придбання яких акціонер має 
переважне право.  

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право та подав заяву, в строк з 08.08.2019 

року по 30.08.2019 року включно, перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює 
вартості акцій, що ним придбаються. Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній 
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валюті України (гривні) або іноземній валюті (долар США, Євро). Кошти перераховуються на рахунок 
Товариства у термін з 08.08.2019 року по 30.08.2019 року.  

Дата початку та закінчення першого та другого етапів розміщення акцій:  
- перший етап з 02.09.2019 по 06.09.2019 (включно). Протягом першого етапу 

розміщення укладається з акціонером договір купівлі-продажу акцій, щодо яких акціонером 
було надано заяву на придбання акцій та перераховані відповідні грошові кошти під час 
реалізації переважного права на придбання акцій.  

- Другий етап з 09.09.2019 по 12.09.2019 (включно). Протягом другого етапу 
відбувається укладення договорів на придбання акцій, щодо яких не було укладено договори 
на першому етапі, виключно серед акціонерів Товариства станом на 21.06.2019 року.  

На першому етапі (з 02.09.2019 року по 06.09.2019 року (включно)) укладається договір купівлі-
продажу акцій з акціонером, який скористався своїм переважним правом на придбання акцій, а саме, 
подав у визначений строк заяву про придбання акцій та перерахував грошові кошти у сумі, яка 
дорівнює вартості акцій, які ним придбаються.  

На другому етапі (з 09.09.2019 року по 12.09.2019 року (включно)) реалізуються акції, що не 
реалізовані протягом строку реалізації свого переважного права на придбання акцій та відносно яких 
протягом першого етапу розміщення не укладені відповідні договори купівлі-продажу. Розміщення 
акцій здійснюється виключно серед акціонерів товариства станом на 21.06.2019 року. Для придбання 
простих іменних акцій протягом другого етапу: подається заява на купівлю простих іменних акцій, 
укладається договір купівлі-продажу акцій. Заяви на придбання акцій в ході другого етапу 
розглядаються в порядку черговості залежно від дати та часу надходження заяви. Реєстрація заяв 
здійснюється в день її надходження про що ставиться відповідна відмітка. Датою подання заяви 
вважається дата її реєстрації в журналі вхідної кореспонденції. Заяви, що надійшли поза межами 
проведення другого етапу не розглядаються. Після подання заяв укладаються договори купівлі-
продажу акцій та здійснюється оплата придбаних акцій. Повна оплата акцій здійснюється відповідно 
до умов розміщення, а саме: до дати затвердження уповноваженим органом (Правління Товариства) 
результатів емісії акцій та звіту про результати розміщення акцій.  

Повна оплата акцій повинна бути здійснена до дати затвердження уповноваженим органом 
(Правління Товариства) результатів емісії акцій та звіту про результати емісії акцій. Оплата акцій 

здійснюється у безготівковій формі грошовими коштами в національній валюті України (гривні). 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск простих 

іменних акцій Товариства (тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій  
№ 40/1/2019-Т від 30.07.2019 року) в кількості  6 695 345 (шість мільйонів шістсот дев’яносто п’ять тисяч 
триста сорок п’ять) штук, номінальною вартістю акції 3 (три) гривні 00 копійок,  на загальну суму 
20 086 035,00 грн. (двадцять мільйонів вісімдесят шість тисяч тридцять п’ять гривень 00 копійок). 

Заявка на придбання розміщуваних Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія 
«Провідна» простих іменних акцій додаткового випуску від 09.09.2019 року  надійшла від IIC Ukraine 

B.V. Згідно з заявкою IIC Ukraine B.V. є учасником розміщення акцій додаткового випуску  і має намір 
реалізувати  передбачене рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства  (протокол 
№2/19 від 21.06.2019 року) та п. 13 розділу ІІ Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної 
пропозиції), право на придбання розміщуваних акцій додаткової емісії Товариства в кількості 4 730 000 

штук.   
Договір купівлі-продажу акцій додаткового випуску Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Провідна» від 09.09.2019 року укладений між Товариством (Емітент) та IIC Ukraine 

B.V. (Покупець).  
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Відповідно п.1.1 договору Емітент продає, а Покупець придбає у власність та сплачує Емітенту 
відповідно до п. 2 Договору акції Емітента додаткового випуску згідно з пунктом 2.2 Договору (Акції).  

Пунктом 1.2 договору визначено, що за договором продаються цінні  папери емітента  Приватне 
акціонерне товариство «Страхова компанія «Провідна»  - прості іменні акції бездокументарної форми 
(код за ISIN UA4000080741) в кількості   4 730 000 штук, номінальної вартості 3,00 (три гривні 00 копійок). 

Оплата акцій додаткового випуску здійснюється відповідно до умов розміщення за ціною 39,52 
грн. (тридцять дев’ять гривень 52 копійок) за одну акцію, що більше номінальної вартості 3 (три гривні 
00 копійок) за одну акцію та більше ринкової – 4,94 грн. (4 гривні 94 копійок) за одну акцію (п. 2.1 
договору); 

Ринкова ціна вартість визначена станом на 04.06.2019 року незалежною оцінкою, а саме 
суб’єктом оціночної діяльності Товариство з обмеженою відповідальністю «Оціночний стандарт» 
(Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №357/19 від 10.05.2019 року, виданий Фондом державного 
майна)  та затверджена рішенням Наглядової ради від 14.06.2019 року і становить 4,94 грн. (чотири 
гривні 94 копійок) за одну акцію. 

Згідно з п. 2.2 договору загальна ціна за акції, яку Покупець повинен сплатити Емітенту (Ціна 
акцій) становить 186 929 600,00 грн. (сто вісімдесят шість мільйонів дев’ятсот двадцять дев’ять тисяч 
шістсот гривень). 

Покупець повинен в термін не пізніше 12 вересня 2019 року включно, в повному обсязі 
перерахувати Ціну Акцій, вказану в п.2.2 договору на користь Емітента шляхом банківського переказу. 
Оплата здійснюється в доларах США  за курсом Національного банку України на дату здійснення оплати 
за акції (п. 2.3 договору). 

Відповідно до виписки про бізнес-рахунок ING Bank N.V. (Амстердам) від 09.09.2019р. платіжним 
дорученням №UP1909090882872 від 09.09.2019р. IIC Ukraine B.V. банком ING Bank N.V. (Амстердам) з 
рахунку IIC Ukraine B.V. №NL25 INGB 0007 3868 96 здійснено перерахування 4 104 715,86 Євро, які були 
конвертовані 09.09.2019 по крос-курсу у 4 500 000 дол.США. Згідно з виписки про бізнес-рахунок ING 

Bank N.V. (Амстердам) від 10.09.2019 платіжним дорученням №UP1909100887324 від 10.09.2019р IIC 

Ukraine B.V. банком ING Bank N.V. (Амстердам) з рахунку IIC Ukraine B.V. №NL25 INGB 0007 3868 96 

здійснено перерахування  2 712 930,88 Євро, які були конвертовані 10.09.2019 по крос-курсу у 
2 975 000 дол.США.. 

На розподільчий рахунок Акціонерного товариства «Правекс Банк» надійшли грошові кошти від 
ING Bank N.V. (Амстердам) по вихідному свіфту №0582777252FS від 09.09.2019 в сумі 4 499 965 

дол.США. Грошові кошти в розмірі 35,00 дол.США було вирахувано банком-кореспондентом при 
проведенні відповідної транзакції, про що свідчить інформація в розділі «Sender Charges» («Збори за 
відправника») SWIFT повідомлення №0582777252FS від 09.09.2019р.  

Крім того, на розподільчий рахунок Акціонерного товариства «Правекс Банк» надішли грошові 
кошти від ING Bank N.V. (Амстердам) по вихідному свіфту №4700804253FS від 10.09.2019 в сумі 2 974 

985 дол.США. Грошові кошти в розмірі 15,00 дол.США було вирахувано банком-кореспондентом при 
проведенні відповідної транзакції, про що свідчить інформація в розділі «Sender Charges» («Збори за 
відправника») SWIFT повідомлення №4700804253FS від 10.09.2019р. 

Після проведення зарахування на розподільчий рахунок 11.09.2019 надлишково перераховані 
кошти у розмірі 16 396,21 дол. США  Акціонерним товариством «Правекс Банк» повернуто на рахунок 
IIC Ukraine B.V. 

Тобто, на розподільчий рахунок Товариства в Акціонерному товаристві «Правекс Банк» надійшли 
грошові кошти від IIC Ukraine B.V.: 09.09.2019 в сумі 4 499 965 дол.США, що на дату здійснення оплати 
за курсом НБУ (25,086035 грн) становить 112 886 279,49 грн., 10.09.2019 в сумі 2 958 588,79 дол.США, 
що на дату здійснення оплати за курсом НБУ (25,026567 грн) становить 74 043 320,58 грн.  В загальному, 
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на дати здійснення оплати за акції, на розподільчий рахунок Товариства в Акціонерному товаристві 
«Правекс Банк» надійшло 186 929 600,07 (сто вісімдесят шість мільйонів дев’ятсот двадцять дев’ять 
тисяч шістсот грн. 07 копійок), що відповідає вартості визначеній в п.2.3 договору купівлі-продажу акцій 
додаткового випуску.  0,07 грн. (0 гривень 07 копійок) будуть повернуті акціонеру. 

На рахунок Товариства №UA 64 3808 3800 0002 6509 7002 8607 0 (26509700286070) в АТ «Правекс 
Банк» з розподільчого рахунку перераховано грошові кошти: 10.09.2019 року  в розмірі 4 499 965,00 

дол.США, що на дату перерахування становить 112 618 675,57 грн., 11.09.2019 року в розмірі 
2 958 588,79 дол.США, що на дату перерахування становить 73 616 431,72 грн. 

Позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (протокол №3/19 від 
20.09.2019 р.) було прийнято рішення про внесення змін до Статуту ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» шляхом 
викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства у запропонованій 
редакції.  

Статут (нова редакція) затверджений рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ 
«СК «Провідна» від 20.09.2019 року №3/19, зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу Бабенко В.В. 20.09.2019 року. 

Пунктом 4.1 Статуту (нова редакція) визначено, що статутний капітал Товариства становить  
93 730 671,00 грн. (дев’яносто три мільйони сімсот тридцять тисяч шістсот сімдесят одна гривня 00 
копійок) і визначається як загальна сума номінальної вартості розміщених Товариством акцій. 
Номінальна вартість однієї простої іменної акції - 3 (три) гривні 00 копійок. Загальна  кількість простих 
іменних акцій складає - 31 243 557 (тридцять один мільйон двісті сорок три  тисячі  п’ятсот п’ятдесят сім 
) штук. 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку зареєстровано випуск простих 
іменних акцій Товариства (свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 40/1/2019 від 30.07.2019 року, 
дата видачі 28.10.2019 року) в кількості  31 243 557 (тридцять один мільйон двісті сорок три тисячі 
п’ятсот п’ятдесят сім) штук, номінальною вартістю акції 3 (три) гривні 00 копійок,  на загальну суму 
93 730 671 грн. (дев’яносто три мільйони сімсот тридцять  тисяч шістсот сімдесят одна гривня 00 
копійок). 

Згідно з Глобальними сертифікатом вих №03-16/7579 від 01.11.2019 року загальний обсяг 
випуску цінних паперів цінних паперів за номінальною вартістю становить  
93 730 671 грн. (дев’яносто три мільйони сімсот тридцять тисяч шістсот сімдесят одна гривня 00 
копійок), кількість цінних паперів у випуску 31 243 557 (тридцять один мільйон двісті сорок три тисячі 
п’ятсот п’ятдесят сім) штук. 

За результатами здійснених операцій частина акцій ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» додаткового  випуску 
у кількості 4 730 000 штук існуючої номінальної вартості 3, 00 (три) гривні на договірну вартість 
186 929 600,00  гривень були оплачені у порядку, наведеному вище, що зумовило наступний розподіл 
акцій між акціонерами Товариства : 

Акціонер Сума 
додатково 
здійснених 
вкладів, тис. 
грн. 

Сума 
емісійного 
доходу, 
тис. грн. 

Документ, що 
підтверджує 
додатково 
здійснені 
вклади 

Сума 
вкладів, що 
відповідає 
частці у 
статутному 
капіталі, тис. 
грн. 

Кількість 
оплачених 
акцій, штук 
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34339702, 

«Вестерлакен 
Едвайзері Б.В.» 

(Westerlaken 

Advisiory B.V. 

(Нідерланди) 

- - - 0,003 1 

61420603 ІІC 

Ukraine B.V ., 

Нідерланди 

186 929, 60 172 739,60 виписки про 
бізнес-рахунок 
ING Bank N.V. 

(Амстердам) 
від 09.09.2019 
та від 
10.09.2019, 

вихідні свіфти 
№0582777252
FS від 
09.09.2019, та 
№4700804253
FS від 
10.09.2019. 

93 730,383 31 243 461 

1027806865481 

ТОВ «Капітал 
Медичне 

Страхування», 
Росія 

- - 

- 

0,285 95 

Всього 186 929,60 172 739,60 Х 93 730,671 31 243 557 

Таким чином, станом на 31.12.2020 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу 
ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА» у сумі 93 730 671,00  грн. у повному обсязі відповідає розміру, 
визначеному Статутом. 

 

Щодо відповідність політики перестрахування, в т.ч. прийняття страховиком ризиків 
перестрахування лише з тих видів добровільного і обов‘язкового страхування, на здійснення яких 
отримана ліцензія, та укладення договорі перестрахування із страховиками (перестраховиками) 
нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика 
(перестраховика) нерезидента, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
04.02.2004 №124 

Політика перестрахування Товариства  відповідає  встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. 
прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і обов'язкового 
страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію. 
 

Щодо здійснення страховиком обов‘язкового страхування виключно за умови дотримання 
визначених законодавством порядків і прави проведення обов’язкового страхування  

Товариство здійснює обов'язкове страхування виключно за умови отримання ліцензії на відповідне 
обов’язкове страхування з дотримання порядків, визначених Кабінетом Міністрів України, у т.ч. 
Порядку  № 402, Порядку № 733, Порядку № 1535 (676), Порядку № 1788, Порядку № 953, Порядку № 
358, Порядку № 624, якщо інше не визначено законом. 
 



  

37 

 

Щодо ведення страховиком персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування 
життя (у разі наявності у страховика ліцензії на страхування життя) 
У Товариства відсутні  ліцензії на страхування життя. 
 

Щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів 

Товариство має ліцензію на обов‘язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів.  
Товариство має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів та є членом Моторного (транспортного) страхового бюро.  
Товариство формує та веде облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та 
страхового резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку. 
Товариство станом на 31.12.2020 року дотримується умов забезпечення платоспроможності. 
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активів) Товариства становить 285 851 тис. грн. , що на 
134 766.5 тис. грн. більше від  величини 151 084,5 тис. грн., що відповідає більшому показнику  
розрахункового нормативного запасу платоспроможності.  
Товариство забезпечує можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій 
території України, а саме забезпечує прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-

транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика 
0-800-50-45-45 про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам 
дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком 
необхідних заходів.  
 

Щодо обов‘язкового страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту  
Товариство має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 
установки.  
Проте, з 15.05.2016 р. Товариство припинило членство в об'єднанні «Ядерний страховий пул». У зв’язку 
із припиненням членства в об'єднанні «Ядерний страховий пул» Товариство не здійснює обов'язкове 
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки і тому не формує та не обліковує 
страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву катастроф в 
обов'язковому порядку. 
У зв’язку із припиненням членства в об'єднанні «Ядерний страховий пул» Товариство не укладає 
договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за умови членства цих страховиків-

нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах. 
 

Розкриття інформації за видами активів відповідно до встановлених нормативів, зокрема 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Концептуальною основою для підготовки зазначеної фінансової звітності Товариства є 
Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 

 

Нематеріальні активи 

Облік нематеріальних активів здійснюється відповідно до МСБО №38 «Нематеріальні активи». 
Нематеріальний актив – це актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований 

та утримується Товариством з метою використання в своїй діяльності протягом періоду понад один рік, 
в адміністративних цілях або для надання в лізинг (оренду) іншим особам.  
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Придбані (створені) нематеріальні активи зараховуються на баланс Товариства за первісною 
вартістю, яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і 
введенням їх в експлуатацію. Товариство використовує прямолінійний метод нарахування амортизації. 

Станом на 31.12.2020 року залишкова вартість нематеріальних активів складає  
6 327 тис. грн. (первісна вартість  – 18 049 тис. грн.; накопичена амортизація – 11 722 тис. грн.). 

У складі нематеріальних активів Товариством враховується програмне забезпечення, ліцензії та 
інші нематеріальні активи.  
 

Основні засоби 

У статті «Основні засоби» відображається вартість необоротних активів, які відповідають 
визначенню основних засобів згідно МСБО №16 «Основні засоби». 

Об’єкт основних засобів визнається активом Товариства, якщо є  імовірність одержання 
майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартість може бути достовірно 
визначена. 

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс Товариства за первісною вартістю, 
яка включає усі витрати, що пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням 
їх в експлуатацію. 

Товариство повинно переоцінити об’єкт основних, якщо його залишкова вартість суттєво 
відрізняється від його справедливої вартості. У разі необхідності здійснення переоцінки об’єкта на ту ж 
дату, здійснюється переоцінка вартості всіх об’єктів групи необоротних активів. 

Метод амортизації основних засобів визначено Товариством в обліковій політиці - 

прямолінійний. 
Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2020 р. складала 17 654 тис. грн. (первісна 

вартість – 63 475 тис. грн, знос – 45 821 тис. грн). 
Облік основних засобів відповідає МСБО 16 «Основні засоби». 

 

Довгострокові та поточні фінансові інвестиції 
Облік фінансових інвестицій здійснюється відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 
За 2020 рік розкриття інформації відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», правильність 

документального оформлення і відображення в обліку операцій з цінними паперами, достовірність 
визначення і відображення в обліку фінансових результатів від реалізації цінних паперів, відповідають 
нормативним вимогам. 

Станом на 31.12.2020 року довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств склали 595  тис.грн. 

Крім того, у складі довгострокових фінансових інвестицій Товариством обліковуються облігації 
внутрішньої державної позики на загальну суму 182 196 тис.грн.  

Крім того, у складі поточних фінансових інвестицій Товариством обліковуються облігації 
внутрішньої державної позики на суму 17 996 тис.грн та депозити в банках зі строком розміщення 
більше 3-х місяців на суму 157 066 тис.грн. Загальна сума поточних інвестицій складає 175 062 тис.грн. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій Товариством ведеться відповідно до МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти». 
 

Відстрочені аквізиційні витрати 

Відстрочені аквізиційні витрати станом на 31.12.2020 року склали 3 440 тис.грн. Відстрочені 
аквізиційні витрати капіталізуються та амортизуються протягом дії полісу, до якого вони відносяться на 
основі, яка відповідає схемі надходжень грошових коштів за даним полісом.  
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Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах станом на 31.12.2020 року 
складає 50 055 тис.грн. 
 

Запаси 

Станом на 31.12.2020 року залишок запасів склав 526 тис.грн. 
Облік запасів здійснюється відповідно до МСБО № 2 «Запаси». 

Дебіторська  заборгованість 

Дебіторська заборгованість відображена розгорнуто за статтями активу та  пасиву відповідно. 
Для визначення чистої реалізаційної вартості створюється резерв очікуваних кредитних збитків. 
Нарахування резерву очікуваних кредитних збитків за звітний період відображається у звіті про 

фінансові результати у складі інших операційних витрат. 
 

Cтаном на 31.12.2020 року дебіторська заборгованість Товариства складає  
215 044 тис. грн. 

Структура дебіторської заборгованості на початок та кінець звітного  періоду відображена в таблиці: 
Найменування  показника 31.12.2019 р.,  

тис. грн. 
31.12.2020 р., 

тис. грн. 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  146 051 201 220 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами 239 307 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1 355 667 

у тому числі з податку на прибуток - - 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

1 534 943 

Інша поточна дебіторська заборгованість 9 967 11 907 

Разом 159 146 215 044 

Облік дебіторської заборгованості відповідає МСФЗ 4 «Страхові контракти» та 9 «Фінансові 
інструменти» 

 

Грошові кошти 

Відображені в рядку 1165 форми №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» залишки грошових 
коштів в національній валюті підтверджуються виписками з банку та іншими відповідними 
документами і станом на 31.12.2020 р. складають 59 053 тис. грн, а саме: 

- готівка – 0 тис.грн.; 
-  рахунки в банках –  59 053 тис.грн. 

Облік касових операцій підприємством здійснюється у відповідності до Положення про ведення 
касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного 
банку України від 29.12.2017 року №148. 

Облік банківських операцій ведеться відповідно до вимог Інструкції «Про безготівкові 
розрахунки в Україні в національній валюті», затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 
року № 22. Банківські виписки дають повну інформацію про рух грошових коштів Товариства. 
 

Частка перестраховика у страхових резервах 

Частка перестраховика у страхових резервах на 31.12.2020 року складає 5 358 тис.грн, у тому 
числі в : 

Резервах збитків або резервах належних виплат – 4 891 тис.грн; 
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Резервах незароблених премій – 467 тис.грн. 
На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності 

достовірно та повно відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 
 

3. Розкриття інформації про зобов'язання відповідно до встановлених нормативів, зокрема 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Станом на 31.12.2020 року відстрочені податкові зобов’язання склали  
939 тис грн.  

Зобов’язання з оренди станом на 31.12.2020 року становлять  8 416 тис.грн., з них довгострокова 
частина 4 320 тис.грн., поточна частина 4 096 тис.грн.  

Загальна сума страхових резервів відображена в рядках 1435, 1530 Балансу (Звіт про фінансовий 
стан) на 31.12.2019 року становить 371 927 тис.грн, з них: інші резерви - 1 273 тис.грн., резерв збитків 
або резерв належних виплат – 121 915 тис.грн., резерв незароблених премій  - 248 739 тис.грн.  

Структура поточної кредиторської заборгованості та поточних забезпечень на початок та кінець 
звітного  періоду наведена в таблиці: 

 

Найменування  показника 31.12.2019 р., 
тис. грн. 

31.12.2020 р., 
тис. грн. 

Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями  

4 097 4 096 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 408 820 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з 
бюджетом (з податку на прибуток) 

3 502 4 466 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками із 
страхування 

- - 

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати 
праці 

2 848 3 936 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 14 347 22 127 

Поточні забезпечення - 11 751 

Інші поточні зобов’язання 60 23 

Разом 25 262 47 219 

Визнання, облік та оцінка зобов'язань на підприємстві здійснюються відповідно до вимог МСБО 
37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 
 

4. Розкриття інформації про власний капітал відповідно до встановлених нормативів, зокрема 
Міжнародних стандартів фінансової звітності 

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2020 року дорівнює  292 178 тис. грн. та 
складається із: 

зареєстрованого (пайового) капіталу      93 731 тис. грн.; 
капітал в дооцінках                                        4 276 тис. грн.; 
додатковий капітал, у т.ч.                         679 067 тис. грн.; 
емісійний дохід                                           679 067   тис.грн.; 
резервного капіталу                                          468  тис. грн.; 
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непокритого збитку                                    486 637тис. грн.; 
інших резервів                                                 1 273 тис.грн. 

В ході аудиторської перевірки аудитором було отримано достатньо свідчень, які дозволяють 
зробити висновок щодо правильності відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу. 
 

Cтатутний капітал 

Відповідно до Реєстру власників іменних цінних паперів від 11.01.2020 р. №26532, наданого 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» депозитарієм ПАТ «Національний депозитарій України», станом на 05.01.2021р. 
акції Товариства розподілені між акціонерами Товариства розподілені у наступному порядку: 

Акціонер та його 
код 

Місцезнаходже
ння 

Номінальна 
вартість 

належних 
акцій, грн. 

Кількість 
належних 

акцій, 
штук 

Частка у 
статутному 

капіталі, 
% 

34339702, 

«Вестерлакен 
Едвайзері Б.В.» 
(Westerlaken 

Advisiory B.V. 

(Нідерланди) 

вул. Де 
Кюсерстраат, 

буд. 93, м. 
Амстердам,  

1081 CN 

 

3 1 0,000003 

61420603 ІІC 

Ukraine B.V .,  

 Нідерланди 

вул. проф. 
В.Х.Кейсомлаан, 

12, 2.51, м. 
Амстелвен, 

1183 GJ, 

Нідерланди 

93 730 383  31 243 461 99,999692 

1027806865481 

ТОВ «Капітал 
Медичне 
Страхування»,  
Росія   
 

вул. Велика 
Татарська, 13,19 

м. Москва, 
115184 

285 95 0,000304 

Всього  93 730 671 31 243 557 100,0 

Таким чином, станом на 31.12.2020 р. розмір сплаченого (сформованого) статутного капіталу 
ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА»  у сумі 93 730 671,00 грн. у повному обсязі відповідає розміру, 
визначеному Статутом (нова редакція) ПрАТ «Страхова компанія «ПРОВІДНА», який затверджений 
рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «Провідна» від 20.09.2019 року №3/19, 
зареєстрований приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бабенко В.В. 
20.09.2019 року. 

Зареєстрований  і повністю сплачений статутний капітал Товариства на 31.12.2020 року за курсом 
НБУ на 31.12.2020 р. відповідає 2 698,09 тис. євро та складається з 31 243 557 простих акцій 
номінальною вартістю 3,0 грн. за акцію. Усі акції мають рівні права голосу, права на отримання 
дивідендів та повернення капіталу. 

 

5. Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку  
Доходи 

Відповідно до даних облікових регістрів бухгалтерського обліку: 
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Доход (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг (чисті зароблені страхові премії) за 2020 

рік складає 806 373 тис. грн., що відображено у формі № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про 
сукупний дохід)» в рядку 2010. 

Премії підписані, валова сума складають 841 116 тис.грн. 
Премії передані у перестрахування складають (-3515) тис.грн. 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 31 236 тис.грн. 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій  8 тис.грн. 
Дохід за 2020 рік від зміни інших страхових резервів складають 10 992 тис. грн., що відображено 

у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» в рядку 2110. 
Інші операційні доходи за 2020 рік складають 47 513 тис. грн., що відображено у формі № 2 «Звіт 

про фінансові результати» в рядку 2120. 
Інші фінансові доходи  у 2020 році складають 27 823 тис.грн,  що відображено у формі № 2 «Звіт 

про фінансові результати» в рядку 2220. 
Інші доходи відображені у рядку 2240 складають 128 тис.грн.  
Розкриття інформації доходи  відповідає вимогам МСФЗ 15. 
 

Витрати 

Товариство у фінансовій звітності відображає  витрати діяльності у відповідності із МСБО 1 
«Подання фінансової звітності», МСБО 19 «Виплати працівникам», МСБО 23 «Витрати на позики».  

Відповідно до облікової політики Товариства витрати відображаються в бухгалтерському обліку 
одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань. Витратами звітного періоду 
визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення 
власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або 
розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені. Витрати визнаються 
витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені. 
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат 
того звітного періоду, в якому вони були здійснені. Якщо актив забезпечує одержання економічних 
вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його 
вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами. 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у 2020 році склала 89 394 тис. грн. 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами у 2020 році склали 480 750 тис. грн. 
Витрати звітного періоду Товариства  у 2020 році складають: 
- адміністративні витрати – 47 651 тис.грн., що відображено у формі № 2 «Звіт про фінансові 

результати» в рядку 2130; 
- витрати на збут – 420 тис. грн., що відображено у формі № 2 «Звіт про фінансові результати» в 

рядку 2150; 
- інші операційні витрати – 154 438 тис. грн., що відображено у формі № 2 «Звіт про фінансові 

результати» в рядку 2180; 
- інші витрати – 104 тис. грн., що відображено у  формі № 2 «Звіт про фінансові результати» в 

рядку 2270; 
- фінансові витрати – 996 тис.грн., що відображено у  формі № 2 «Звіт про фінансові результати» 

в рядку 2250; 
- витрати з податку на прибуток за 2020 рік складають 25 227 тис. грн., що відображено у формі 

№ 2 «Звіт про фінансові результати» в рядку 2300. 
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Прибуток 

Інформацію щодо обсягу чистого  прибутку розкрито у Звіті про фінансові результати.  
Прибуток або збиток визначається порівнянням доходів звітного періоду з витратами, які 

пов’язані з одержуванням цих доходів, враховуючи принцип відповідності. Таким чином, за 
результатами діяльності у 2020 році Товариство визначило фінансовий результат у вигляді прибутку, 

який дорівнює 93 849 тис. грн.   
 

Відповідність вартоcті чистих активів вимогам законодавства 

Вартість чистих активів Товариства станом на 31.12.2019 року визначена згідно Методичних 
рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням 
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485. Розрахункова вартість 
чистих активів Товариства на кінець звітного періоду складає 292 178 тис.грн. Заявлений статутний 
капітал складає 93 731 тис.грн. На кінець звітного періоду неоплачений та вилучений капітал 
Товариства відсутній, отже скоригована сума статутного капіталу складає 93 731 тис. грн.  

Розрахункова вартість чистих активів станом на 31.12.2019 р. перевищує розмір скоригованого 
статутного капіталу на 198 447  тис.грн, що відповідає  ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України.  

 

Запровадження Товариством системи управління ризиками  
На виконання вимог пункту 4 першої статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринків фінансових послуг» та розпорядження Національної Комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Вимог до організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика» та з метою уникнення і мінімізація 
ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості до них Товариства, рішенням Наглядової 
ради Товариства (Додаток №1 до Протоколу №6/14 –ПрАТ від 27.06.2014) від 04 червня 2014 року було 
затверджено Стратегію управління ризиками ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» (надалі - Стратегія). 

Стратегією визначено порядок розрахунку сукупного ризику, яку Товариство в цілому вважає для 
себе прийнятною в процесі своєї діяльності, досягнення своїх цілей, виконання своєї місії або реалізації 
стратегічного бачення. 

Рішенням Правління № 22/2 від 09.09.2014 р. затверджено та введено в дію Положення про 
управління ризиками (надалі - Положення), Модуль розрахунку ризиків, Реєстр ризиків, Карта ризиків, 
посадова інструкція Ризик-менеджера та форми річного звіту про аналіз системи управління ризиками 
ПрАТ «СК «ПРОВІДНА». 

З метою актуалізації системи управління ризиками рішенням Правління Товариства затверджені 
нові редакції Реєстру ризиків (рішення Правління №12/2 від 27.11.2017). та Карти ризиків (рішення 
Правління №14/15 від 23.12.2019 р.) 

Наказом визначений працівник, на якого покладено виконання функції ризик-менеджера (далі 
Ризик-менеджер). 

Основні завдання Ризик-менеджера: уникнення або мінімізація збитків, пом`якшення їх 
наслідків, зменшення вразливості Товариства до них, забезпечення досягнення стратегічних цілей 
Товариства при дотриманні балансу інтересів усіх зацікавлених сторін.  
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Основні відомості про аудиторську фірму 

Назва аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство Аудиторська 
фірма «Де Візу» 

Код за ЄДРПОУ 22917414 

Дата державної реєстрації 23.12.1994 

Місцезнаходження 01001, м. Київ   
вул. Малопідвальна, буд.10, офіс 11  

Телефон (факс) (044) 279-00-00 

Особа відповідальна за проведення 
аудиторської перевірки 

Бурдим Юрій Миколайович 

Номер  і дата видачі сертифіката особи, 
відповідальної за проведення  аудиторської 
перевірки 

Сертифікат аудитора №006855, 
виданий рішенням АПУ від  
22.12.11 №244/3  

Інформація про проходження  перевірки з 
контролю якості  

Наказ Державної установи  «Орган суспільного 
нагляду  за аудиторською діяльністю» №14-кя 
від 29.01.2021 року  
 

Включено до розділів Реєстру аудиторів та 
суб’єктів аудиторської діяльності під 
реєстраційним номером 1373 

 

Розділ СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Розділ СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Розділ СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, 
ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС 

 

 

Умови договору  

Перевірка проводилась з  15 січня 2021 року по 29 квітня 2021 року. Перевірка проведена згідно 
з договором  про надання аудиторських послуг №904-А від 25 січня 2019 року.  

 

Ключовий партнер з аудиту   

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звіт незалежного аудитора, Бурдим Юрій 
Миколайович. 

 
 

Ключовий партнер  з аудиту                                                                                                       Ю.М. Бурдим 

(номер реєстрації у Реєстрі аудиторів  
та суб’єктів аудиторської діяльності  №101941) 
 

 

 

 

В.о. Генерального директора                                                                                                       В.П. Іващенко 

( номер реєстрації у Реєстрі аудиторів  
та суб’єктів аудиторської діяльності  №101935) 
 

Дата надання звіту: 29  квітня 2021 року 
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Основні відомості про аудиторську фірму  

Приватне акціонерне товариство Аудиторська фірма «Де Візу»  

01001, м. Київ, вулиця Малопідвальна, 10, офіс 11.  

ПрАТ АФ «Де Візу» включено до розділу Суб’єкти аудиторської діяльності Реєстру аудиторів та суб'єктів 
аудиторської діяльності, розміщеного  на сайті  Аудиторської палати  України www.apu.com.ua,  за 
номером №1373.  Відомості про ПрАТ АФ «Де Візу» внесені до таких розділів  Реєстру  аудиторів та 
суб’єктів  аудиторської діяльності: 

• «Суб’єкти  аудиторської діяльності» 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право  проводити  обов’язковий аудит фінансової 
звітності» 

• «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право  проводити  обов’язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» 

 

 

http://www.apu.com.ua/







































































































































































