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29.10.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 85-ЕД/2 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа) 

 

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

Генеральний директор    Романенко О.О. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2021 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 34538696 

4. Місцезнаходження: 04070, Київ, вул. Iллiнська, буд. 8 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 428 61 66, 044  428 61 66 

6. Адреса електронної пошти: volodymyr.yerin@cardif.com  

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку ?нфраструктури фондового ринку України", 

21676262, Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://cardif.com.ua/company/public-

info/ 29.10.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 

mailto:volodymyr.yerin@cardif.com


 

 

 

Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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



 

 

 

окремо) 

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

У емiтента вiдсутня наступна iнформацiя: 

 

- Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi. Компанiя не приймала 

участi в створеннi юридичних осiб. 

 

- Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня. Акцiї Компанiї на фондових бiржах не 

торгуються. Рейтингова оцiнка цiнних паперiв Компанiї не проводилась. 

 

- Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента вiдсутня. Фiлiали, вiдокремленi пiдроздiли у Компанiї вiдсутнi. 

 

- Судовi справи емiтента - iнформацiя вiдсутня. Протягом 3 кварталу 2021 року вiдсутнi судовi 

справи за якими вiдкрито провадження або розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 

та бiльше вiдсоткiв активiв Компанiї, стороною в яких виступає Компанiя, його посадовi 

особи. 

 

- Протягоми звiтного перiоду Штрафнi санкцiї щодо емiтента були вiдсутнi. 

 

- Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вiдсутня. Посадовi 

особами емiтента акцiями емiтента не володiють. 

 

- Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй вiдсутня. Змiна акцiонерiв не 

вiдбувалась. 

 

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента, про похiднi цiннi папери, про iншi цiннi папери, випущенi 

емiтентом вiдсутня. Компанiя облiгацiї не випускала. Компанiя iне випускала iншi цiннi 

папери. Компанiя не випускала похiднi цiннi папери. 

 

- Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду вiдсутня. 

Компанiя не придбавала власних акцiй протягом звiтного перiоду. 

 

- Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

 

такого емiтента вiдсутня. Працiвники Компанiї не володiють цiнними паперами Компанiї. 

 

- У власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 



 

 

 

капiталу такого емiтента вiдсутня. Працiвники Компанiї не володiють акцiями у статутному 

капiталi Компанiї. 

 

- Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв вiдсутня. Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Компанiї вiдсутнi. 

 

- Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi вiдсутня, таких обмежень не 

накладалось. 

 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, а також про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня. Компанiя не займається видами дiяльностi, що 

класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 

електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

- Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня. Вiдсутнi зазначенi договори. 

 

- Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом вiдсутня. Вiдсутнi зазначенi договори. 

 

- В емiтента немає корпативного секретаря. 



 

 

 

ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 21.07.2006 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 20994670 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 22 

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

 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя (основний); 

 66.22 - Дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв 

9. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння пiдприємства є:- Загальнi збори;- Наглядова рада;- Виконавчий 

орган;- Ревiзор. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

БНП ПАРIБА КАРДIФ 
Францiя, 75009, м. Париж, бульвар 

Оссманн 1 
382983922 

КАРДIФ АССЮРАНС ВI 
Францiя, 75009, м. Париж, бульвар 

Оссманн 1 
732028154 

КАРДIФ-АССЮРАНС РIСК ДIВЕРС 
Францiя, 75009, м. Париж, бульвар 

Оссманн 1 
308896547 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 35100 

2) IBAN 

 UA103510050000026503013656301 

3) поточний рахунок 

 UA103510050000026503013656301 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК", МФО 35100 

5) IBAN 

 UA893510050000026504013656300 

6) поточний рахунок 



 

 

 

 UA893510050000026504013656300 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Страхування здоров'я на 

випадок хвороби 

АВ520997 11.02.2010 Державна комiсiя 

зрегулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування майна 

(крiмзалiзничного, 

наземного,повiтряного, водного 

транспорту 

(морськоговнутрiшнього та 

iнших видiвводного 

транспорту), вантажiвта багажу 

(вантажобагажу)) 

АВ520998 11.02.2010 Державна комiсiя 

зрегулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування вiд нещасних 

випадкiв 

АВ520999 11.02.2010 Державна комiсiя 

зрегулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування фiнансових ризикiв АВ521000 11.02.2010 Державна комiсiя 

зрегулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування вiд вогневих 

ризикiв та ризикiв 

стихiйнихявищ 

АД039975 02.11.2012 Державна комiсiя 

зрегулювання 

ринкiвфiнансових послуг 

України 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування вантажiв та 

багажу(вантажобагажу) 

3757 15.09.2017 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

ринкiвфiнансових послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування медичних витрат 522 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

ринкiвфiнансових послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 

Страхування вiдповiдальностi 

перед третiми особами 

523 04.04.2019 Нацiональна комiсiя, 

щоздiйснює 

державнерегулювання у сферi 

ринкiвфiнансових послуг 

 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений та продовження не потребує. 



 

 

 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Генеральний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Романенко Олег Олексiйович 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТзОВ "СМОБI Iндастрiз", 33921631, Займав у ТзОВ "СМОБI Iндастрiз" посаду Директор. 

7. Опис 

 Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi.  

 

Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 34 роки. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займав посади: Генеральний директор ПрАТ "СК "КАРДIФ". 

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шереметова Олена Миколаївна 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 26 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "КАРДIФ", 34538696, Займала посаду Заступник головного бухгалтера, 

34538696, ПрАТ "СК "КАРДIФ". 

7. Опис 

 Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi.  

 

Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 



 

 

 

Загальний стаж роботи 26 роки. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Головний бухгалтер ПрАТ "СК "КАРДIФ". 

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шацька Тетяна Миколаївна 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "ОТП Банк", 21685166, ПАТ "ОТП Банк", Начальник сектору з контролю за ризиками 

приватних клiєнтiв за автомобiльними кредитами без застав та iпотечними кредитами з 

нестандартними умовами. 

7. Опис 

 Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi.  

 

Винагорода у натуральнiй формi емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 16 рокiв. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Внутрiшнiй контролер ПрАТ "СК "КАРДIФ". 

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Провiдний аудитор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ле Елiна Ванiвна 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПрАТ "СК "КАРДIФ", 34538696, Внутрiшнiй контролер, 34538696, ПрАТ "СК "КАРДIФ", 

Внутрiшнiй контролер 



 

 

 

 

 

7. Опис 

 Винагорода виплачується у розмiрi, встановленому у трудовому договорi.  

 

Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 19 рокiв. 

 

Протягом останнiх п'яти рокiв займала посади: Провiдний аудитор ПрАТ "СК "Кардiф". 

 

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Жан-Франсуа Бурдо (Jean-Franсois Bourdeaux) 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 45 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 BNP Paribas Cardif, 382983922, Займав посаду старшого радника, генерального делегата з 

мiжнародних ринкiв, BNP Paribas Cardif, Глобальний керiвник з питань дотримання та контролю, 

радник ExCom, BNP Paribas Cardif, 382983922 (Францiя), Старший радник, генеральний делегат з 

мiжнародних ринкiв, BNP Paribas Cardif, Глобальний керiвник з питань дотримання та контролю, 

радник ExCom, BNP Paribas Cardif. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. 

Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 45 рокiв. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Марина Крiстофарi (Marina Cristofari) 

3. Рік народження 



 

 

 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 BNP Paribas Cardif, 382983922, Займала посаду Генерального секретаря мiжнародних 

ринкiв, секретар правлiння та керiвник вiддiлу корпоративного управлiння. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. 

Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 25 рокiв. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif). 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Домiнiк Барталон-Гергадiк (Dominique Barthalon-Guergadic) 

3. Рік народження 

 1962 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 38 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 BNP Paribas Cardif, 382983922, Займала посаду Кервiника вiддiлу стратегiї та розвитку 

мiжнародних ринкiв. 

7. Опис 

 Емiтент не виплачує винагороду за здiйснення повноважень членами наглядової ради. 

Винагорода у натуральнiй формi Емiтентом не надавалася. 

 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Загальний стаж роботи 38 рокiв. 

 

Посадова особа часткою у статутному капiталi Емiтента не володiє. 

 

Посадова особа є представником акцiонера БНП Парiба Кардiф (BNP Paribas Cardif). 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

Відсоток від 

користування 

Дата 

погашення 



 

 

 

боргу (тис. 

грн) 

коштами 

(відсоток річних) 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 523 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 97446 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 97969 X X 

Опис Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснювались вiдповiдно 

до МСБО "Фiнансовi iнструменти", "Забезпечення, умовнi 

зобов'язання та умовнi активи", МСФЗ "Оренда". 

 

 



 

 

 

VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

24.07.2007 №168/1/07 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000011704 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 6368050 6368050 30,33 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися. Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. 

 

До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися. 

 

 

29.05.2012 №84/1/2012 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000011704 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 6368050 6368050 30,33 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися. Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. 

 

До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися. 

 

 

23.01.2020 №6/1/2020 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000011704 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 8258570 8258570 39,34 

Опис 

На бiржовий ринок акцiї Компанiї для продажу не виставлялися. Торгiвля цiнними паперами не здiйснюється. 

 

До лiстингу цiннi папери Компанiї не включалися. 

 

 



 

 

 



 

 

 

X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 30.09.2021 Наглядова 

рада 

9 211,02 187 074 4,9 усi змiни та 

доповнення до 

Договору 

доручення з 

ТОВ "РСI 

ФАЙНЕНШИ

АЛ СЕРВIСИЗ 

ЮКРЕЙН" вiд 

29 травня 2009 

року та усi 

Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

цього 

Договору 

30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co

mpany/public-info/ 



 

 

 

доручення. 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 

2 30.09.2021 Наглядова 

рада 

6 545,93 187 074 3,4 Усi змiни та 

доповнення до 

Договору 

доручення № 

1 вiд 20 

лютого 2007 

року з 

Публiчним 

акцiонерним 

товариством 

"УкрСиббанк" 

та усi Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

Договору 

доручення № 

1 вiд 20 

лютого 2007 

року. 

30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co

mpany/public-info/ 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 

3 30.09.2021 Наглядова 

рада 

7 171,35 187 074 3,8 Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

Договору 

доручення № 

2 вiд 29 травня 

2009 р. 

30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co

mpany/public-info/ 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 

4 30.09.2021 Наглядова 6 290,01 187 074 3,3 Усi змiни та 30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co



 

 

 

рада доповнення до 

до Договору 

доручення № 

46 вiд 01 

липня 2010 р. 

з АТ "ОТП 

Банк" та усi 

Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

Договору 

доручення № 

46 вiд 01 

липня 2010 р. 

року, а також 

усi змiни та 

доповнення до 

Договору 

доручення № 

99 вiд 02 

липня 2012 

року з АТ 

"ОТП Банк" та 

усi Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

Договору 

доручення № 

99 вiд 02 

липня 2012 

року. 

mpany/public-info/ 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 

5 30.09.2021 Наглядова 

рада 

3 309,37 187 074 1,7 Договiр № 61 

вiд 16 липня 

2014 р., 

Договiр 

Оренди № 71 

30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co

mpany/public-info/ 



 

 

 

вiд 02  жовтня 

2019 р. з ТОВ 

"Ластiвка 

ЛТД",  та усi 

Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

зазначених 

договорiв 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 

6 30.09.2021 Наглядова 

рада 

1 101,16 187 074 0,5 Усi змiни та 

доповнення до 

Договору 

доручення № 

141 вiд 17 

червня 2013 р. 

з ТОВ "Порше 

Страхове 

Агенство", та 

усi Акти 

виконаних 

робiт, якi були 

укладенi 

вiдповiдно до 

цього 

Договору 

доручення 

30.09.2021 30.09.2021 https://cardif.com.ua/co

mpany/public-info/ 

Опис: 

Емiтент прогнозує, що подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рiшення про надання згоди на його вчинення 

вiдбудеться. 



 

 

 



 

 

 

XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

23.01.

2020 

6/1/2020 UA4000011704 20 994 670 20 994 670 20 994 670 0 0 

Опис: 

 



 

 

 



 

 

 

КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
за ЄДРПОУ 34538696 

Територія м.Київ, Подiльський р-н за КОАТУУ 8038500000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 

Інші види страхування, крім страхування 

життя 
за КВЕД 65.12 

Середня кількість працівників: 22 

Адреса, телефон: 04070 Київ, вул. Iллiнська, буд. 8, 044 428 61 66 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 30.09.2021 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи 1000 724 580 0 

    первісна вартість 1001 1 968 1 909 0 

    накопичена амортизація 1002 ( 1 244 ) ( 1 329 ) ( 0 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 185 0 

Основні засоби 1010 6 937 4 978 0 

    первісна вартість 1011 20 292 21 175 0 

    знос 1012 ( 13 355 ) ( 16 197 ) ( 0 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:     

    які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 
1030 0 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 1 132 662 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 54 325 55 519 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 0 



 

 

 

Усього за розділом I 1095 63 118 61 924 0 

    II. Оборотні активи     

Запаси 1100 36 37 0 

Виробничі запаси 1101 0 0 0 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 254 145 0 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:     

    за виданими авансами 1130 97 68 0 

    з бюджетом 1135 1 2 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 472 97 0 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 119 946 113 091 0 

Готівка 1166 0 0 0 

Рахунки в банках 1167 9 089 8 836 0 

Витрати майбутніх періодів 1170 680 718 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2 470 2 916 0 

у тому числі в:     

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0 

    резервах збитків або резервах належних 

виплат 
1182 1 575 1 766 0 

    резервах незароблених премій 1183 895 1 150 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 0 

Усього за розділом II 1195 123 956 117 074 0 

    III. Необоротні активи, утримувані для 

продажу, та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 187 074 178 998 0 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

МСФЗ 

1 2 3 4 5 

    I. Власний капітал     

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 995 20 995 0 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 0 

Додатковий капітал 1410 71 673 71 673 0 

Емісійний дохід 1411 68 175 68 175 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 2 776 2 776 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9 116 -14 415 0 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 



 

 

 

Інші резерви 1435 0 0 0 

Усього за розділом I 1495 86 328 81 029 0 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення     

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 3 855 976 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви 1530 80 127 83 011 0 

у тому числі:     

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0 0 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 4 236 5 508 0 

    резерв незароблених премій 1533 75 891 77 503 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 83 982 83 987 0 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення     

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:     

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 3 865 3 858 0 

    товари, роботи, послуги 1615 133 167 0 

    розрахунками з бюджетом 1620 361 523 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 206 523 0 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 95 0 

    одержаними авансами 1635 0 0 0 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

    страховою діяльністю 1650 5 872 5 245 0 

Поточні забезпечення 1660 2 060 549 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 4 473 3 545 0 

Усього за розділом IІІ 1695 16 764 13 982 0 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та групами 

вибуття 

1700 0 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного 

фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 187 074 178 998 0 

 

Керівник    Романенко Олег Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



 

 

 

КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за дев'ять місяців 2021 року 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 44 045 49 129 

Премії підписані, валова сума 2011 47 019 53 057 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 1 617 ) ( 1 160 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1 612 2 776 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 255 8 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 3 386 ) ( 3 727 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 40 659 45 402 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -1 081 380 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -1 272 623 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 191 -243 

Інші операційні доходи 2120 1 301 522 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 17 062 ) ( 16 589 ) 

Витрати на збут 2150 ( 29 912 ) ( 34 216 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 489 ) ( 1 922 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 6 584 ) ( 6 423 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



 

 

 

Інші фінансові доходи 2220 3 573 6 061 

Інші доходи 2240 0 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 408 ) ( 627 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 3 419 ) ( 989 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 880 -1 993 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 5 299 ) ( 2 982 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -5 299 -2 982 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 178 157 

Витрати на оплату праці 2505 9 035 8 763 

Відрахування на соціальні заходи 2510 1 869 1 664 

Амортизація 2515 2 987 3 317 

Інші операційні витрати 2520 33 394 38 826 

Разом 2550 47 463 52 727 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 



 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,000000 0,000000 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00 

 

Керівник    Романенко Олег Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



 

 

 

КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

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

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 0 43 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 47 380 53 834 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 137 136 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 36 070 ) ( 44 125 ) 

Праці 3105 ( 8 635 ) ( 8 092 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 1 967 ) ( 1 715 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 3 465 ) ( 3 914 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 1 094 ) ( 1 878 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 155 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 2 216 ) ( 2 036 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 104 ) ( 131 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 3 624 ) ( 4 878 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 226 ) ( 299 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -6 574 -9 141 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

   



 

 

 

    фінансових інвестицій 3200 0 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 3 573 6 018 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 1 200 ) ( 691 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 2 373 5 327 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 40 963 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 10 826 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 2 624 ) ( 2 799 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 624 27 338 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 -6 825 23 524 

Залишок коштів на початок року 3405 119 946 98 856 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -30 54 

Залишок коштів на кінець року 3415 113 091 122 434 

 

Керівник    Романенко Олег Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



 

 

 

КОДИ 

Дата 01.10.2021 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"СТРАХОВА КОМПАНIЯ "КАРДIФ" 
за ЄДРПОУ 34538696 

 

Звіт про власний капітал 
За дев'ять місяців 2021 року 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 20 995 0 71 673 2 776 -9 116 0 0 86 328 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 20 995 0 71 673 2 776 -9 116 0 0 86 328 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -5 299 0 0 -5 299 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені курсові різниці  4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний дохід  4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

 

Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в капіталі  4290 0 0 0 0 0 0 0 0 

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -5 299 0 0 -5 299 

Залишок на кінець року  4300 20 995 0 71 673 2 776 -14 415 0 0 81 029 

 

Керівник    Романенко Олег Олексiйович 

 

Головний бухгалтер   Шереметова Олена Миколаївна 



 

 

 

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

1 Компанія та її операції 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “КАРДІФ” (далі – ПрАТ “СК “КАРДІФ” або 
“Компанія”) зареєстровано в Україні як фінансова установа та є резидентом України. Компанію було 
створено 21 липня 2006 року. Компанія входить до складу міжнародної групи BNP Paribas. Прямий учасник 
Компанії належить до компанії BNP Paribas SA (Франція), яка є кінцевою контролюючою стороною Компанії. 
BNP Paribas SA є публічною компанією (код ISIN: FR0000131104), акції якої торгуються на Паризькій біржі 
(Euronext Paris), і жоден з акціонерів якої не володіє контрольним пакетом акцій. Таким чином, у Компанії 
відсутній кінцевий бенефіціарний власник (контролер). 

Основна діяльність. Основний вид діяльності Компанії – надання страхових послуг на території України. 
Послуги Компанії включають страхування від нещасних випадків, страхування здоров’я на випадок хвороби, 
страхування фінансових ризиків (ризику втрати роботи), страхування майна та страхування від вогневих 
ризиків і ризиків стихійних явищ. Компанія має безстрокові ліцензії Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – “Нацкомфінпослуг”), на право здійснення 
страхової діяльності у формі добровільного страхування: 

• від нещасних випадків серії АВ №520999 від 11.02.2010 р., 

• на випадок хвороби серії АВ №520997 від 11.02.2010 р., 

• майна серії АВ №520998 від 11.02.2010 р., 

• фінансових ризиків серії АВ №521000 від 11.02.2010 р., 

• від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № АД 039975 від 02.11.2012 р., 

• вантажів та багажу /вантажобагажу/ (розпорядження Нацкомфінпослуг № 3757 від 15.09.2017р.), 

• медичних витрат (розпорядження Нацкомфінпослуг № 522 від 04.04.2019 р.), 

• відповідальності перед третіми особами /іншої, ніж передбачено пп. 12-14 статті 6 Закону України 
“Про страхування”/ (розпорядження Нацкомфінпослуг № 523 від 04.04.2019 р.). 

Юридична та фактична адреса Компанії: вул. Іллінська, 8, Київ, 04070, Україна. 

2 Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

Пандемія COVID-19. Найсуттєвішим фактором для економічного середовища в 2021 році стала пандемія 
короновірусної хвороби COVID-19 та заходи протидії їй. Карантин та інші обмежувальні заходи, які було 
впроваджено урядом, мали негативний вплив на економіку. 

На період пандемії COVID-19 Компанія надала можливість своїм працівникам перейти на віддалену роботу 
з дому. Дирекція з інформаційних технологій Компанії провела тестування можливостей програмного 
забезпечення і систем компанії для забезпечення плавного переходу до режиму віддаленої та 
безперебійної роботи всіх робочих процесів. Здоров’я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги 
керівництва. Компанія продовжує слідкувати за рівнем загроз COVID-19 і оцінювати потенційні ризики для 
здоров’я своїх співробітників, використовуючи всі існуючі системи моніторингу. 

Незважаючи на те, що сукупність негативних факторів через пандемію COVID-19 призвели до негативного 
фінансового результату діяльності Компанії за 9 місяців 2021 року, керівництво Компанії впевнене, що воно 
вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної діяльності за даних умов, та очікує 
позитивного фінансового результату діяльності Компанії в майбутніх періодах. 

Макроекономічні показники. Інфляція за 9 місяців 2021 року прискорилася та склала 7,5%, або 11,0% за 
останні 12 місяців (1,7% за 9 місяців 2020 року та 5% за весь 2020 рік). Протягом 9 місяців 2021 року НБУ 4 
рази підвищував облікову ставку (з 6,0% до 8,5%). 

Протягом 9 місяців 2021 року гривня залишалася відносно стабільною до основних світових валют з 
загальною тенденцією до ревальвації (на 6,4%до долара США, та на 12,1% до євро). 

Співпраця з МВФ. В поточних умовах як ніколи важливою є співпраця України з МВФ та іншими 
міжнародними фінансовими інституціями, що є значущим позитивним сигналом для інвесторів та 
міжнародної спільноти. Місія МВФ в вересні 2021 р. відмітила прогрес щодо виконання Україною взятих на 



 

 

 

себе зобов’язань в рамках погодженої в 2020 році Програми Stand-by строком на 18 місяців та загальним 
обсягом 5 млрд. дол. США. Наступний транш очікується в 4-му кварталі 2021 році. Крім того в серпні 2021 
р. Україна отримала від МВФ 2,7 млрд. дол. США в рамках програми відновлення світоаої економіки від 
наслідків пандемії COVID-19. 

Наразі українська економіка залишається уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими 
залишаються ризики ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському 
регіоні. Тим не менш керівництво Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для 
забезпечення її стабільної діяльності за даних умов. 

3 Грошові кошти та їх еквіваленти 

Станом на 30 вересня 2021 року та 31 грудня 2020 року вся сума грошових коштів та їх еквівалентів 
розміщена в банках з рейтингом uaA та вище (за оцінками рейтингових агентств Fitch, Moody's, “Кредит-
Рейтинг” або “Експерт Рейтинг”). Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення. До статті Поточні 
фінансові інвестиції відносяться депозити зі строком розміщення більше 3 місяців. 

Станом на 30 вересня 2021 року Компанія тримала грошові кошти у 6 банках-контрагентах  із загальною 
сумою грошових коштів та їх еквівалентів у кожному банку від 6 500 тисяч гривень та вище (на 31 грудня 
2020 року – у 6 банках-контрагентах із загальною сумою грошових коштів та їх еквівалентів у кожному банку 
від 5 000 тисяч гривень та вище). Сукупна сума усіх цих залишків станом на 30 вересня 2021 року складала 
112 826 тисячі гривень (на 31 грудня 2020 року – 119 946 тисяч гривень). На  30 вересня 2021 та 31 грудня 
2020 року депозити зі строком розміщення більше трьох місяців були відсутні. 

Нараховані доходи за відсотками по депозитним та поточним рахункам за 9 місяців 2021 року склали 3 584 
тисяч гривень (за аналогічний період попереднього року – 6 061 тисяч гривень) та відображені в статті 2220 
“Інші фінансові доходи” Звіту про фінансові результати. Зниження суми нарахованих доходів за відсотками 
пов’язане зі значним зниженням депозитних ставок. 

4 Страхові резерви та частка перестраховика у страхових резервах 

У тисячах українських гривень  
30 вересня  

2021 р. 
31 грудня  

2020 р. 

Загальні суми    
Резерв незароблених премій   77 503 75 891 
Резерв на покриття збитків  5 508 4 236 

Всього страхових резервів, загальна сума  83 011 80 127 

Частка перестраховика    
Резерв незароблених премій   (1 150) (895) 
Резерв на покриття збитків  (1 766) (1 575) 

Всього частка перестраховика у страхових резервах  (2 916) (2 470) 

Чисті суми    
Резерв незароблених премій   76 352 74 996 
Резерв на покриття збитків  3 743 2 661 

Всього страхових резервів, чиста сума  80 095 77 657 

У сумах страхових резервів відбулись наступні зміни: 

            9 міс. 2021р.  9 міс. 2020р. 

У тисячах українських гривень 

Загальні 
суми 

Частка 
перестра-

ховика 

Чисті 
суми 

Загальні 
суми 

Частка 
перестра-

ховика 

Чисті 
суми 

Резерв незароблених премій на 
1 січня  

75 891 (895) 74 996 
72 162 (783) 71 379 

Страхові премії отримані 47 019 (1 617) 45 402 53 057 (1 160) 51 897 

Премії зароблені (45 407) 
        

1362 
(44 045) 

(50 281) 1 153 (49 128) 

Резерв незароблених премій на 
30 вересня 

77 503 (1 150) 76 353 
74 938 (790) 74 148 

Резерв на покриття збитків на 
1 січня 

4 236 (1 575) 2 661 
5 154 (1 817) 3 337 

Понесені збитки на страхові 
виплати 

4 897 (416) 4 481 
3 532 242 3 774 



 

 

 

Збитки виплачені (3 625) 225 (3 400) (4 155)  (4 155) 

Резерв на покриття збитків на 
30 вересня 

5 508 (1 766) 3 742 
4 531 (1 575) 2 956 

Всього страхових резервів на 
1 січня  

80 127 (2 470) 77 657 
77 316 (2 600) 74 716 

Збільшення/(зменшення) за період  2 884 (446) 2 438 2 153 235 2 388 

Всього страхових резервів на 
30 вересня 

83 011 (2 916) 80 095 
79 469 (2 365) 77 104 

5 Аналіз страхових премій, виплат та аквізиційних витрат 

Аналіз страхових премій та виплат за видами страхової діяльності за 9 місяців 2021 року подано нижче (1 - 
Cтрахування від нещасних випадків, 2 – Cтрахування здоров’я на випадок хвороби, 3 – Страхування 
фінансових ризиків, 4 – Страхування майна, 5 – Страхування вантажів та багажу): 

У тисячах українських гривень     1    2    3   4 5 Всього 

Премії підписані, валова сума 11 305 20 935 11 118 3 368 293 47 019 

Зміна у резерві незароблених премій, загальна сума  558 (1 975) (65) (72) (58) (1 612) 

Премії зароблені, загальна сума 11 863 18 960 11 053 3 296 235 45 407 

Премії, передані у перестрахування (333) (1 284) - - - (1 617) 

Зміна частки перестраховика у резерві незароблених премій  43 
         

212 
- - - 255  

Чисті зароблені страхові премії 11 573 17 888 11 053 3 296 235 44 045 

Страхові відшкодування виплачені, загальна сума (214) (2 585) (810) (15) - (3 624) 

Страхові відшкодування, отримані від перестраховиків - 225 - - - 225 

Дохід від реалізації права регресної вимоги - - 13 - - 13 

Чисті збитки виплачені (214) (2 360) (797) (15) - (3 386) 

Зміни в резерві на покриття збитків, загальна сума  (206) (851) (289) 74 - (1 272) 

Зміни в резерві на покриття збитків, частка перестраховика  - 191 - - - 191 

Зміна у резерві на покриття збитків, чиста сума (206) (660) (289) 74 - (1 081) 

Чиста сума понесених збитків за страховими 
відшкодуваннями 

(420) (3 020) (1 086) 59 - (4 467) 

Понесені аквізиційні витрати (7 878) (14 440) (6 371) (2 061) (187) (30 937) 

Зміна у сумі відстрочених аквізиційних витрат (396) 1 444 52 56 38 1 194  

Аквізиційні витрати (8 274) 
  (12 
996) 

(6 319) 
  
(2005) 

(149) (29 743) 

Чистий результат від страхової діяльності до вираху-
вання операційних витрат на страхову діяльність 2 879 1 872 3 648 1350 86 9 835 

 

Аналіз страхових премій та виплат за видами страхової діяльності за 9 місяців 2020 року подано нижче (1 - 
Cтрахування від нещасних випадків, 2 – Cтрахування здоров’я на випадок хвороби, 3 – Страхування 
фінансових ризиків, 4 – Страхування майна, 5 – Страхування вантажів та багажу): 

У тисячах українських гривень      1      2      3      4  5 Всього 

Премії підписані, валова сума 14,156 24,283 9,896 4,479 243 53 057 

Зміна у резерві незароблених премій, загальна сума  (57) (2 958) 79 172 (12) (2 776) 

Премії зароблені, загальна сума 14 099 21 325 9 975 4 651 231 50 281 

Премії, передані у перестрахування (252) (908)    (1 160) 

Зміна частки перестраховика у резерві незароблених премій  (4) 12    8 

Чисті зароблені страхові премії 13 843 20 429 9 975 4 651 231 49 129 

Страхові відшкодування виплачені, загальна сума (581) (3 206) (357) (11)  (4 155) 

Страхові відшкодування, отримані від перестраховиків 40 387    427 

Дохід від реалізації права регресної вимоги - - 1 - - 1 

Чисті збитки виплачені (541) (2 819) (356) (11)  (3 727) 

Зміни в резерві на покриття збитків, загальна сума  473 173 (43) 30 (10) 623 

Зміни в резерві на покриття збитків, частка перестраховика  (67) (176)    (243) 



 

 

 

Зміна у резерві на покриття збитків, чиста сума 406 (3) (43) 30 (10) 380 

Чиста сума понесених збитків за страховими 
відшкодуваннями 

(135) (2 822) (399) 19 (10) (3 347) 

Понесені аквізиційні витрати (10 345) (18 184) (5 906) (2 854) (156) (37 445) 

Зміна у сумі відстрочених аквізиційних витрат 350 3 103 (5) (51) 10 3 407 

Аквізиційні витрати (9 995) (15 081) (5 911) (2 905) (146) (34 038) 

Чистий результат від страхової діяльності до вираху-
вання операційних витрат на страхову діяльність 

3 713 2 526 3 665 1 765 75 11 744 

 

6 Витрати на збут 

У тисячах українських гривень 9 міс. 2021р. 9 міс. 2020р. 

Аквізиційні витрати 29 743 34 038 
Інші витрати на збут 169  178 

Всього витрати на збут 29 912 34 216 

 

У тисячах українських гривень 9 міс. 2021р. 9 міс. 2020р. 

Відстрочені аквізиційні витрати на 1 січня 54 325 50 003 
Витрати, понесені впродовж року 30 725 35 649 
Витрати, амортизація яких відноситься на прибуток чи збиток (26 532) (32 241) 

Відстрочені аквізиційні витрати на 30 вересня 55 519 53 411 

Аквізиційними витратами є суми агентської винагороди, що сплачуються страховим агентам.  

7 Адміністративні та інші операційні витрати 

У тисячах українських гривень  9 міс. 2021р. 9 міс. 2020р. 
    

Витрати на оплату праці  9 035 8 763 
Амортизація активу з права користування офісним приміщенням  2 045 2 443 
ІТ-витрати (включно з амортизацією)  1 944 1 600 
Відрахування на соціальні заходи  1 869 1 664 
Витрати на ремонт та експлуатацію офісу  409 474 
Витрати з оренди офісу  394 455 
Аудиторські послуги  238 118 
Витрати на зв'язок та поштові витрати  222 198 
Маркетингові витрати  218 209 
Консультаційні та інші послуги  153 112 
Амортизація активу з права користування паркувальними місцями  137 137 
Офісні витрати  126 111 
Витрати на відрядження та транспортні послуги  121 135 
Витрати на зберігання документів  101 96 
Банківські витрати  70 57 
Витрати на паркування службового транспорту  36 36 
Витрати на страхування  25 25 
Витрати на медичні препарати та засоби індивідуального захисту  22 69 
Інші витрати   386 1 809 
    

Всього адміністративних та інших операційних витрат  17 551 18 511 

8 Інші операційні доходи 

У тисячах українських гривень  9 міс. 2021р. 9 міс. 2020р. 

Компенсація витрат на ведення справи при достроковому 
розторгненні договорів страхування  

497 496 

Інші доходи  58 26 
Дохід за вирахуванням витрат від курсових різниць  746 - 

Всього інших операційних доходів  1 301 522 

 



 

 

 

9 Податок на прибуток та податок на дохід за договорами страхування 

Витрати з податку на прибуток та податку на дохід за договорами страхування складаються з таких 
компонентів: 

У тисячах українських гривень  9 міс. 2021р. 9 міс. 2020р. 

Поточний податок   - - 
Відстрочений податок  470 401 

Витрати / (кредит) з податку на прибуток за рік  470 401 
Податок на дохід за договорами страхування  1 410  1 592 

Всього податку на прибуток та податку на дохід за 
договорами страхування 

 
1 880 1 993 

Станом на 30 вересня 2021 року Компанія має кредиторську заборгованість по сплаті податку на прибуток 
в розмірі 523 тисячі гривень (31 грудня 2020 року: 206 тисяч гривень). 

1 січня 2015 року вступив у дію Закон України № 71 від 28.12.2014 року «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» (далі – «Закон»). У 
відповідності з цим Законом об’єктом оподаткування податком на прибуток підприємств є прибуток із 
джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або 
зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 
звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або 
МСФЗ, на різниці, визначені у Законі.  

Таким чином, Компанія сплачує податок на прибуток на загальних підставах за ставкою 18% від 
фінансового результату до оподаткування, визначеного у фінансовій звітності та відкоригованого на 
податкові різниці. За результатами 9 місяців 2021 року Компанія отримала від’ємний фінансовий результат 
і тому не нараховує податок на прибуток за ставкою 18%, відповідно до п. 136.1 ст. 136 Податкового кодексу 
України. Крім того Компанія сплачує податок на дохід за ставкою 3% від суми страхових премій, 
нарахованих за договорами прямого страхування. 

10 Перевірка звітності суб’єктом аудиторської діяльності 

Перевірка проміжної фінансової звітності за звітний період суб’єктом аудиторської діяльності не 
проводилася. 

Генеральний директор       Романенко О.О. 

Головний бухгалтер       Шереметова О.М. 

 



 

 

 

ХV. Проміжний звіт керівництва 
1. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

Пандемія COVID-19. Найсуттєвішим фактором для економічного середовища в 2021 році стала пандемія 

короновірусної хвороби COVID-19 та заходи протидії їй. Карантин та інші обмежувальні заходи, які було 

впроваджено урядом, мали негативний вплив на економіку. 

На період пандемії COVID-19 Компанія надала можливість своїм працівникам перейти на віддалену роботу з дому. 

Дирекція з інформаційних технологій Компанії провела тестування можливостей програмного забезпечення і систем 

компанії для забезпечення плавного переходу до режиму віддаленої та безперебійної роботи всіх робочих процесів. 

Здоров’я і безпека співробітників залишаються в центрі уваги керівництва. Компанія продовжує слідкувати за рівнем 

загроз COVID-19 і оцінювати потенційні ризики для здоров’я своїх співробітників, використовуючи всі існуючі 

системи моніторингу. 

Незважаючи на те, що сукупність негативних факторів через пандемію COVID-19 призвели до негативного 

фінансового результату діяльності Компанії за 9 місяців 2021 року, керівництво Компанії впевнене, що воно вживає 

всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної діяльності за даних умов, та очікує позитивного фінансового 

результату діяльності Компанії в майбутніх періодах. 

Макроекономічні показники. Інфляція за 9 місяців 2021 року прискорилася та склала 7,5%, або 11,0% за останні 12 

місяців (1,7% за 9 місяців 2020 року та 5% за весь 2020 рік). Протягом 9 місяців 2021 року НБУ 4 рази підвищував 

облікову ставку (з 6,0% до 8,5%). 

Протягом 9 місяців 2021 року гривня залишалася відносно стабільною до основних світових валют з загальною 

тенденцією до ревальвації (на 6,4%до долара США, та на 12,1% до євро). 

Співпраця з МВФ. В поточних умовах як ніколи важливою є співпраця України з МВФ та іншими міжнародними 

фінансовими інституціями, що є значущим позитивним сигналом для інвесторів та міжнародної спільноти. Місія 

МВФ в вересні 2021 р. відмітила прогрес щодо виконання Україною взятих на себе зобов’язань в рамках погодженої 

в 2020 році Програми Stand-by строком на 18 місяців та загальним обсягом 5 млрд. дол. США. Наступний транш 

очікується в 4-му кварталі 2021 році. Крім того в серпні 2021 р. Україна отримала від МВФ 2,7 млрд. дол. США в 

рамках програми відновлення світоаої економіки від наслідків пандемії COVID-19. 

Наразі українська економіка залишається уразливою до коливань на світових сировинних ринках, великими 

залишаються ризики ескалації військово-політичного конфлікту на Донбасі та в Азовсько-Чорноморському регіоні. 

Тим не менш керівництво Компанії впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення її стабільної 

діяльності за даних умов. 

Протягом звітного періоду (3 квартал 2021 року) проводилися позачергові Загальні збори акціонерів, а саме 06 

вересня 2021 року, які були скликані Наглядовою радою 30 червня 2021 року (Протокол Наглядової ради №43 від 30 

червня 2021 року). Позачерговими Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про збільшення 

Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за 

рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції (Протокол № 2-21 позачергових загальних зборів 

акціонерів ПрАТ «СК «КАРДІФ» від 06 вересня 2021 року). 

23 вересня 2021 до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ПрАТ «СК «КАРДІФ» подало 

документи щодо реєстрації випуску акцій. 

2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників): 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 Х 

Дата проведення 06.09.2021 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний складається з наступних питань: 

1. Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови та секретаря). 

2. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткової емісії акцій 

існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної 

пропозиції.  



 

 

 

3. Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під час реалізації 

переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії. 

4. Про затвердження «Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)». 

5. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо:  

 прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 

якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 

повністю оплачено);  

 затвердження результатів емісії акцій;  

 затвердження звіту про результати емісії акцій;  

 повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі 

- визнання емісії недійсною; або  

- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або 

- невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту; або 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій. 

6. Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються повноваження проводити 

дії щодо забезпечення розміщення акцій. 

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 
ПИТАННЯ № 1: Про обрання робочих органів Зборів Акціонерів (лічильної комісії, голови 

та секретаря). 

Вирішили:  

Підтвердити повноваження Романенка Олега Олексійовича, громадянина України як голови 

(головуючого) Зборів Акціонерів. 

Підтвердити повноваження Макарової Ірини Григорівни, громадянки України як секретаря 

Загальних Зборів за призначенням голови (головуючого) Зборів Акціонерів. 

Обрати лічильну комісію у наступному складі: 

1. Кравченко Марія Олександрівна, громадянка України; 

2. Сафонов Дмитро Костянтинович, громадянин України. 

та підтвердити повноваження лічильної комісії. 

ПИТАННЯ № 2:  Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом 

розміщення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових 

внесків без здійснення публічної пропозиції.  

Вирішили:  

Збільшити статутний капітал Товариства шляхом додаткової емісії простих іменних акцій 

Товариства в кількості 8 515 815 штук простих іменних акцій, існуючої номінальної 

вартості 1,00 грн (одна гривня 00 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 

8 515 815 грн за рахунок додаткових внесків без здійснення публічної пропозиції. 

ПИТАННЯ № 3: Про визначення (затвердження) ціни розміщення акцій Товариства під 

час реалізації переважного права та розміщення акцій Товариства у процесі їх емісії. 

Вирішили: 

Визначити (затвердити) ціну розміщення акцій Товариства під час реалізації переважного 

права та розміщення акцій у процесі їх емісії у розмірі 4,11 гривень, без ПДВ, за одну просту 

іменну акцію Товариства. 

ПИТАННЯ № 4: Про затвердження «Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників 

розміщення)». 

Вирішили: 

Затвердити Рішення про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення), що викладене 

окремим додатком до даного протоколу (додається), який є його невід’ємною частиною. 

ПИТАННЯ № 5: Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються 

повноваження щодо:  

• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 

якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції 

повністю оплачено); 

 • затвердження результатів емісії акцій;  

• затвердження звіту про результати емісії акцій; 

 • повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі  

- визнання емісії недійсною; або  

- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або  

- невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту; або  

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій. 

Вирішили:  



 

 

 

Визначити Виконавчий орган Товариства - Генерального директора Товариства 

уповноваженим 

щодо: 

• прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі 

якщо на 

запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю 

оплачено); 

• затвердження результатів емісії акцій; 

• затвердження звіту про результати емісії акцій; 

• повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі 

- визнання емісії недійсною; або 

- незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій; або 

- невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту; або 

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій. 

ПИТАННЯ № 6: Про визначення уповноваженої особи Товариства, якій надаються 

повноваження проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій. 

Вирішили: 

Визначити Генерального директора Товариства Романенко О.О. уповноваженим щодо: 

• проведення дій, підписання документів для повідомлення кожного акціонера, який має 

переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій, про можливість реалізації 

такого права та розміщення повідомлення про це відповідно до вимог законодавства.  

• проведення дій, підписання документів щодо забезпечення реалізації акціонерами свого 

переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення 

акцій додаткової емісії;  

• отримання від акціонерів письмових підтверджень про відмову від використання 

переважного права на придбання акцій стосовно яких прийняте рішення про розміщення;  

• проведення дій, підписання документів щодо забезпечення розміщення акцій додаткової 

емісії;  

• проведення дій, підписання документів щодо забезпечення укладення договорів з 

першими власниками у процесі розміщення акцій додаткової емісії;  

• проведення дій, підписання документів щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у 

акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Товариством належних їм 

акцій. 

Голова Зборів Акціонерів повідомив, що питання порядку денного Зборів Акціонерів 

розглянуті, підсумки про результати голосування оголошені, Збори Акціонерів можуть 

бути закритими. 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у 

звітному кварталі (3 квартал 2021 р.)? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 

загальних зборах у звітному кварталі (3 квартал 2021 р.)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками голосуючих 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 

звітному кварталі (3 квартал 2021 р.)? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  



 

 

 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному кварталі (3 квартал 2021 р.)? 

 Так Ні 

Реорганізація  Х 

Додатковий випуск акцій Х  

Унесення змін до статуту  Х 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства Х  

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства  X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному кварталі (3 квартал 2021 р.) загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є 

власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  
---- 

Інше (зазначити)  

 

3. Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад 

наглядової ради 

Незалежн

ий член 

наглядово

ї ради 

Залежний 

член 

наглядової 

ради 

Функціональні обов'язки члена наглядової ради 

Жан-Франсуа Бурдо 

(Jean-Franсois Bourdeaux) 

 X Голова Наглядової ради  

Домінік Барталон-

Гергадік (Dominique 

Barthalon-Guergadic) 

 X Член Наглядової ради  

Марина Крістофарі 

(Marina Cristofari) 

 X Член Наглядової ради  

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, загальний 

опис прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою радою 

рішень; визначення, як 

діяльність наглядової ради 

зумовила зміни у фінансово-

господарській діяльності 

товариства 

Протягом 3 кварталу 2021 року було проведено 3 засiдання Наглядової ради з 

метою виконання своїх функцiй передбачених законодавством, Статутом 

Товариства та положенням про Наглядову раду Товариства. 

  

Засідання Наглядової ради проводились 19 липня 2021 року (Протокол 

Наглядової ради №44), 20 серпня 2021 (Протокол Наглядової ради №45) задля 

підготовки засідання Позачергових Загальних зборів акціонерів 06 вересня 2021 

року (Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів №2-21 від 06 вересня 

2021 року) на яких було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу 

шляхом додаткової емісії акцій. 

 На засіданні Наглядової ради 16 вересня 2021 року (Протокол Наглядової ради 

№46 від 16 вересня 2021 року) було прийнято рішення про обрання аудитора 

для проведення аудиторської перевірки за результатами 2021 року. 



 

 

 

 

ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Особи, якi пiдписали промiжну iнформацiю емiтента заявляють, що фiнансова звiтнiсть за 3й 

квартал 2021 року, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до 

Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", подає об'єктивно в 

усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан емiтента та результати його дiяльностi за 3й квартал 2021 

року вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Особи, якi пiдписали 

промiжну iнформацiю емiтента заявляють, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про дiяльнiсть емiтента разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, 

з якими емiтент стикається у своїй дiяльностi. 

 


