
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  

Голова Правлiння       Бридун Євгенiй Володимирович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
13.03.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 
за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

38272117 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Святошинський , 03142, м. Київ, Василя Стуса, буд.35-37 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0443839145 0443839145 

6. Електронна поштова адреса 

info@prestige-ic.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016 

 (дата) 

2. Річна інформація опублікована 
у Вiдомостi НКЦПФР 78 

  
28.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 
сторінці 

www.ptestige-
ic.com.ua 

в мережі 
Інтернет 29.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 
акцій (розміру часток, паїв) 

X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери  

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на 

 



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 
відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду 

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 
року 

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 

X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва) 

 

33. Примітки 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств, тому таблиця 
"Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств" не 
заповнена. Емiтент не проходидив рейтингової оцiнки, тому "Iнформацiя про 
рейтингове агентство" не заповнена.У зв'язку з тим, що у вiдповiдностi до 
вимог Рiшення Держаної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №1591 
пункт 3.8 "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють 
емiтенти - акцiонернi товариства, тому ця iнформацiя вiдсутня.Iнформацiя 
про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй 
(розмiру часток, паїв) вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне 
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) 
акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi 
здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не надається. 
Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi вiдповiдно до 
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 
також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних 



акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв не надається. Iнформацiя про дивiденди вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, 
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також 
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали 
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується 
емiтент вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення 
цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, 
якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм 
публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) 
розмiщення цiнних паперiв не надається. Емiтент не випускав дисконтнi 
облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає 
реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, 
похiднi цiннi папери, тому таблицi "Дисконтнi облiгацiї", "Цiльовi 
(безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, 
iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi 
папери", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними 
паперами)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)", 
"Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iншими цiнними паперами (у тому 
числi за похiдними цiнними паперами))" не заповненi.За звiтний перiод 
емiтент не здiйснював викуп власних акцiй, тому таблиця "Iнформацiя про 
викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнена. Акцiї емiтента 
випущенi в бездокументарнiй формi, тому iнформацiя в таблицi щодо 
виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня.Опис бiзнесу вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, 
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також 
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали 
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 
продукцiї та Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається 
в зв'язку з тим, що емiтент здiйснює страхову дiяльнiсть. Iнформацiя про 
гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв 
вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних 
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв не надається. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдповiдно 
до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 
також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних 
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв не надається. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного 
покриття: а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його 
спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з 
цим iпотечним покриттям вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне 



(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) 
акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi 
здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не надається. б) 
iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 
кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 
вiдбулися протягом звiтного перiоду вiдповiдно до вимог Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили 
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними 
(закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне 
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного 
покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного 
покриття вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) 
розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними 
товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних 
паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне 
(закрите) розмiщення цiнних паперiв не надається. г) вiдомостi про структуру 
iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та 
iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до вимог Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили 
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними 
(закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне 
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. ґ) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних 
облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом 
на кiнець звiтного року вiдповiдно до вимог Положення про розкриття 
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне 
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними (закритими) 
акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне (вiдкрите) 
розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних товариств, якi 
здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не надається. 
Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 
платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 
якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття. 
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, 
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також 
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали 
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, 
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також 
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали 
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Основнi вiдомостi про ФОН вiдповiдно до вимог Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили 



приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними 
(закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне 
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдповiдно до вимог 
Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, 
якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також 
приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали 
публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 
вiдповiдно до вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 
паперiв, емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв, а також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних 
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв не надається. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдповiдно до 
вимог Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
емiтентами, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а 
також приватними (закритими) акцiонерними товариствами, якi не 
здiйснювали публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних 
акцiонерних товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних 
паперiв не надається. Правила ФОН вiдповiдно до вимог Положення про 
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, емiтентами, якi здiйснили 
приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватними 
(закритими) акцiонерними товариствами, якi не здiйснювали публiчне 
(вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, крiм публiчних акцiонерних 
товариств, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв не 
надається. У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi 
не проводилось "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових 
облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi)" вiдсутнiй. Оскiльки особлива iнформацiя протягом звiтного 
перiоду не виникала, тому таблиця"Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та 
iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом перiоду" не 
заповнена. У роздiлi "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

ААВ№446013 

3. Дата проведення державної реєстрації 

19.07.2012 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

15000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

16 

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

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

 

 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у національній валюті 

ПАТ “Унiверсал Банк”, м. Київ, Україна 

2) МФО банку 

322001 

3) поточний рахунок 

26506001090518 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 
у іноземній валюті 

 

5) МФО банку 

 



6) поточний рахунок 

 

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

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі 

Державний 
орган, що 

видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв 
стихiйних явищ 

АЕ 
№190440  

08.11.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, прогноз щодо продовження 
термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

  

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, 
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та 

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

АЕ 
№190441  

08.11.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, прогноз щодо продовження 
термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

  

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 
[крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 

транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, 
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiст] 

АЕ 
№190442  

08.11.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, прогноз щодо продовження 
термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

  

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм 
залiзничного) 

АЕ 
№190482  

13.12.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

Необмежена 



фiнансових 
послуг 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, прогноз щодо продовження 
термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

  

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 
АE 

№190483  
13.12.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, продовження термiну дiї не 
передбачається 

  

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 
AE 

№190484  
13.12.2012 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 
державне 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг 

Необмежена 

Опис 
В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї 

необмежений, прогноз щодо продовження 
термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй 

  

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного 
транспорту (включаючи вiдповiдальнсть перевiзника) 

АЕ 
№284165 

15.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис безстрокова 

  

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
АЕ 

№284167 
15.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис безстроковий 

  

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 
АЕ 

№284166 
15.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

Необмежена 



регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Опис безстрокий 

  

Страхування медичних витрат 
АЕ 

№284168 
15.10.2013 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис Безстроковий 

  

Обов'язкове страхування цтвiльної вiдповiдальностi суб'єктiв 
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та 

аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечнi об'єкти 

АЕ 
№641937 

26.05.2015 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис Безстроковий 

  

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення 
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв 

при перевеезеннi небезпечних вантажiв 

АЕ 
№641938 

26.05.2015 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис Безстроковий 

  

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян 
України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi 

зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її 
майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 

АЕ 
№641939 

26.05.2015 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 

Опис Безстроковий 

  

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi 

АЕ 
№641940 

26.05.2015 

Нацiональна 
комiсiя, що 
здiйснює 

регулювання 
у сферi 
ринкiв 

фiнансових 
послуг  

Необмежена 



Опис Безстроковий 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 
вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 
засновника та/або 

учасника 
Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Прізвище, ім"я, по батькові 
фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 
органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 
належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Бридун Євгенiй Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СТ 283919 19.12.2011 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй областi 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища економiчна, кандидат економiчних наук, доцент 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння приватного акцiонерного товариств "Страхова компанiя "Еталон" 

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

19.07.2010 безстроковий 

9) Опис 

Повноваження вiдповiдно до Статуту компанiї. Винагорода вiдповiдно до штатного розпису. 
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв. Попереднi посади такi: ПрАТ "СК "Еталон" - голова правлiння, 
ПрАТ "СК "ПУСК" - голова правлiння, ПрАТ "СК "КНЯЖА" - начальник фiнансово-
економiчного управлiння, ПрАТ "СК "Еталон" - начальник фiнансово-економiчного управлiння, 
НАСК "ОРАНТА" - начальник управлiння стратегiчного аналiзу та планування. Змiн у 
персональному складi у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за посадовi та 
корисливi злочини не має.  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Головний бухгалтер 

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

ТОВ "ЮВIТО Консалтинг" 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

0 

5) освіта** 

 

6) стаж роботи (років)** 

0 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 

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

13.01.2015 бестроковий 

9) Опис 

Повноваженняя на пiдставi довiренностi Голови правлiння. Винагорода виплачувалась 
вiдповiдно до штатного розпису. Змiн у звiтному перiодi не було. Непогашених судимостей за 
посадовi та корисливi злочини не має. Стаж керiвної роботи 20 рокiв. Попередня посада 
Головний бухгалтер Київської дирекцiї ПрАТ "СК "КНЯЖА". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Наглядової ради  

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

Новицька Надiя Володимирiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СМ 577566 02.12.2003 Iрпiнським МВ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

6 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Старший науковий спiвробiтник Iнституту з пробем оподаткування ДПА України, директор ТОВ 
"IФР" 

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

19.07.2012  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi Товариства. Голова Наглядової ради органiзовує 
її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори, обирає 
реєстрацiйну комiсiю, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законодавством та положенням 
про Наглядову раду. Винагорода за виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради не 
передбачена. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у 
персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 5. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

Бридун Тетяна Георгiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 

СК 317608 11.09.1996 Вишнiвським МВМ ГУ МВС України в Київськiй обл. 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

Вища економiчна 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер Київської обласної ради по туризму та екскурсиям, фiзична особа 
пiдприємець 

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

19.07.2012 безстроковий 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки прописанi в Статутi та в Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 
Товариства. Винагорода за виконання обов'язкiв Голови Ревiзiйної комiсiї не передбачена. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у персональному складi 
посадових осiб за звiтний перiод не було. Стаж керiвної роботи (рокiв) - 25. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 
батькові посадової особи 
або повне найменування 

юридичної особи 

Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані 
на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова 
Правлiння 

Бридун Євгенiй 
Володимирович 

СТ 283919 14.12.2011 
Iрпiнським МВ ГУ МВС 

України в Київськiй областi 
7498 49.9867 7498 0 0 0 

Голова 
ревiзiйної 

комiсiї 
Бридун Тетяна Георгiївна 

СК 317608 10.09.1996 
Вишнiвським МВМ ГУ МВС 

України в Київськiй обл. 
3749 24.9933 3749 0 0 0 

Голова 
Наглядової 

Ради 

Новицька Надiя 
Володимирiвна 

СМ 577566 02.12.2003 
Iрпiнським МВ ГУ МВС 
України в Київськiй обл. 

1955 13.0333 1955 0 0 0 

Усього 13202 88.0133 13202 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



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

Найменування 
юридичної особи 

Код за 
ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 
Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Прізвище, ім'я, по 
батькові фізичної 

особи* 

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

паспорт** 

Кількість 
акцій (штук) 

Від загальної 
кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 
іменні 

прості на 
пред'явника 

привілейовані 
іменні 

привілейовані на 
пред'явника 

Бридун Євгенiй 
Володимирович 

СТ 283919 14.12.2011 Iрпiнським МВ ГУ 
МВС України в Київськiй обл. 

7498 49.9867 7498 0 0 0 

Бридун Тетяна 
Георгiївна 

СК 317608 10.09.1996 Вишнiвським МВМ 
ГУ МВС України в Київськiй обл. 

3749 24.9933 3749 0 0 0 

Новицька Надiя 
Володимирiвна 

СМ 577566 02.12.2003 Iрпiнським МВ ГУ 
МВС України в Київськiй обл. 

1955 13.0333 1955 0 0 0 

Усього 13202 88.0133 13202 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  
** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 
зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата проведення 12.03.2015 

Кворум зборів** 100 

Опис 

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру проведення 
зборів. 

2. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ “СК 
“ПРЕСТИЖ” у 2015 р. 

3. Звіт Наглядової ради ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2015 р. 
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2015 р. 
5. Затвердження річного звіту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2015 р.  
6. Про розподіл прибутку ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2015 р. 
7. Укладання договору про надання професійних послуг з Головою Ревізійної комісії. 

 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував 
випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 
паперу 

Форма існування 
та форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

акцій (грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

07.06.2012 94/1/2012 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

паперiв та 
фондового ринку 

UA4000141766 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

1000 15000 15000000 100 

Опис 
Цiннi папери товариства у звiтному роцi не брали участi в органiзованих ринках. Фактiв лiстiнгу/делiстiнгу цiнних паперiв емiтента на 
фондових бiржах у звiтному роцi не було. 

  



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування 
основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 
грн.) 

Орендовані основні засоби 
(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 
(тис. грн.) 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

на початок 
періоду 

на кінець 
періоду 

1. Виробничого 
призначення: 

107 98 0 0 107 98 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 107 98 0 0 107 98 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 
призначення: 

0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 
нерухомість 

0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 107 98 0 0 107 98 

Опис Знос 46 тис. грн. Обмеження на використання майна емiтента вiдсутнi. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 
показника 

За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 
чистих активів (тис. 
грн)  

18394 18686 

Статутний капітал 
(тис. грн.)  

15000 15000 

Скоригований 
статутний капітал 
(тис. грн)  

15000 15000 

Опис 2014 р. 
Методика розрахунку: Чистi активи=Активи – Зобов’язання 
2015 р. 
Методика розрахунку: Чистi активи=Активи – Зобов’язання 

Висновок Статутний капiтал Товариства за станом на 31 грудня 2015 року складає 15 000,0 тис. грн. 
Таким чином, вартiсть чистих активiв Товариства в сумi 18394 тис. грн. є бiльшою, нiж 
розмiр його зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу. Таким чином, Товариство 
дотримується вимог чинного законодавства, а саме п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України та 
п. 2.5. Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням 
Держфiнпослуг вiд 28.08.2003 року № 40).  

3. Інформація про зобов'язання емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток 

річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 
паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 
тому числі за похідними 
цінними паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 566 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 9158 X X 

Усього зобов'язань X 9724 X X 

Опис: В статтi "Податковi зобовязання" вiдображено непогашену на звiтну дату 
заборгованiсть Товариства з податку на прибуток, строк сплати якого не настав, в 
сумi 566 тис. грн.  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ 

КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

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

35316245 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  

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

4026 27.09.2007 

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

192 П 000192 30.01.2014 05 липня 2017 
року 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** умовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 



Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 
підприємця) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ 

КОНСАЛТИНГ ГРУП» 

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

35316245 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88 

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

4026 27.09.2007 

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

192 П 000192 31.01.2014 05 липня 2017 
року 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,  
телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 
Web- сторiнка: www.a-c-g.com.ua, е-mail: audit@a-c-g.com.ua  
Банкiвськi реквiзити: п/р 26000143488500 у вiддiленнi № 782 
АТ «УкрСиббанк» м. Києва, МФО 351005,  
код за ЄДРПОУ 35316245 
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)  
ЩОДО РIЧНОЇ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” 
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ  
Акцiонерам ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” 
Керiвництву ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” 
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далi – Аудиторська фiрма, основнi вiдомостi про Аудиторську 
фiрму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” (далi – Товариство, основнi вiдомостi про Товариство 
наведено у Додатку 1), яка мiстить:  
• баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року; 
• звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2015 рiк; 
• звiт про рух грошових коштiв за 2015 рiк; 
• звiт про власний капiтал за 2015 рiк; 
• описання важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi примiтки до фiнансової звiтностi за 2015 рiк (надалi разом – 
«фiнансова звiтнiсть»).  
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. Управлiнський персонал Товариства несе 
вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi згiдно нормативних вимог щодо 
органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi, а також Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за 
такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання 
фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.  
Вiдповiдальнiсть аудитора. Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 
результатiв аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та 
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi 
стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для 
отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 



Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття 
iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 
аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства. Аудит включає також оцiнку 
вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським 
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.  
Ми вважаємо, що отримали достатнi i належнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки.  
1) Пiд час проведеної аудиторської перевiрки встановлено, що облiк частини довгострокових фiнансових iнвестицiй 
в сумi 17515 тис. грн. здiйснюється за фактичною собiвартiстю придбання таких iнвестицiй, причому Товариством 
не проведено переоцiнку таких фiнансових iнвестицiй до їх справедливої вартостi та не здiйснено тестування на 
зменшення їх корисностi вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. За даними аудиторiв 
справедлива вартiсть зазначених фiнансових iнвестицiй може становити 13820 тис. грн. станом на 31.12.2015р., 
внаслiдок чого власний капiтал Товариства може зменшитись на 3695 тис. грн. Проте з урахуванням наявної 
невизначеностi щодо можливої вартостi реалiзацiї таких довгострокових фiнансових iнвестицiй вартiсна оцiнка буде 
залежати вiд застосованих припущень щодо поведiнки ринкових цiн на цiннi папери у майбутньому та може 
вiдрiзнятися вiд професiйного судження аудиторiв.  
2) Облiковою полiтикою Товариства не передбачено створення резерву на оплату вiдпусток працiвникам, що не 
вiдповiдає вимогам дiючих МСФЗ, за розрахунками аудиторiв такий резерв становить 16 тис. грн. станом на 
31.12.2015р.  

3) У примiтках до фiнансової звiтностi не розкрито всю iнформацiю, яка передбачена вiдповiдними МСФЗ. Зокрема, 
вiдсутнi розкриття iнформацiї щодо справедливої вартостi згiдно МСФЗ 7 та 13, вiдсутня примiтка, яка згiдно МСБО 
8 повинна мiстити перелiк стандартiв, якi вперше застосовувалися в даному перiодi та їх вплив на фiнансову 
звiтнiсть, вiдсутнiй перелiк стандартiв, якi були випущенi, але ще не вступили в силу, якi не застосовувалися 
Товариством в даному перiодi. Не розкрито по кожному типу ризику, який пов’язаний з фiнансовими 
iнструментами, таку iнформацiю, як схильнiсть до ризику та причини виникнення; полiтику та способи управлiння 
ризиками; змiни порiвняно з минулим перiодом (МСФЗ 7). 
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для 
висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена на концептуальнiй основi Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” станом на 31 грудня 2015 року, а також 
результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та капiталу за 2015 рiк згiдно з визначеною концептуальною 
основою фiнансової звiтностi та прийнятої облiкової полiтики, вiдповiдає встановленим вимогам чинного 
законодавства України та Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 
Пояснювальний параргаф. Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського звiту, привертаємо увагу на 
той факт, що не зважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України з метою пiдтримки 
пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань в 
українськiй економiцi. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на 
фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства. 
 
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» 
(сертифiкат серiї А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) __________________ Ю. С. Щоткiна  
 
 
Дата видачi аудиторського висновку: 11 квiтня 2016 року 
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88 

Додаток 1 
до аудиторського висновку (звiту) 
щодо рiчної фiнансової звiтностi 
ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” 
станом на 31 грудня 2015 року  
 
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ: 
Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 
Код за ЄДРПОУ 35316245 
Данi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого АПУ 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4026, видане згiдно з Рiшенням 
Аудиторської Палати України вiд 27 вересня 2007 року № 182/10, термiн чинностi Свiдоцтва продовжено до 05 
липня 2017 року за Рiшенням Аудиторської палати України вiд 05 липня 2012 року №252/3 
Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 



перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Комiсiєю 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних 
учасникiв ринку цiнних паперiв, видане НКЦПФР 30 сiчня 2014 року, реєстрацiйний номер Свiдоцтва: 192, серiя та 
номер Свiдоцтва: П 000192, строк дiї Свiдоцтва з 30 сiчня 2014 року по 05 липня 2017 року 
Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в аудиторськiй перевiрцi Щоткiна Юлiя Степанiвна сертифiкат аудитора 
серiї А № 006035, виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2020р. 
Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 
Поштова адреса 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88  
Електронна адреса yamel@bigmir.net 

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ТОВАРИСТВО: 
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“СТРАХОВА КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” 
Код за ЄДРПОУ 38272117 
Мiсцезнаходження 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35/37 
Дата державної реєстрацiї 19.07.2012 р. Святошинською районною в м. Києвi державною адмiнiстрацiєю 
Основнi види дiяльностi згiдно статутних документiв за КВЕД: 65.12 – iншi послуги види страхування, крiм 
страхування життя 
Чисельнiсть працiвникiв на звiтну дату 17 
Данi про лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi Лiцензiї серiї АЕ №190440 - 190442 вiд 21.11.2012 року, 
№190482 – 190484 вiд 24.12.2012 року, №284165 – 284168 вiд 05.11.2013року, АЕ №641937-641940 вiд 05.06.2015 р. 
Всього чотирнадцять лiцензiй iз безстроковим термiном дiї. 
Кiлькiсть вiдокремлених пiдроздiлiв (фiлiй) 3 
ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ: 
Дата та номер договору Договiр вiд 02 лютого 2016 року № 5 
Перiод, яким охоплено проведення перевiрки 01 сiчня 2015 року – 31 грудня 2015 року 
Дата початку та дата закiнчення перевiрки 02 лютого 2016 року – 11 квiтня 2016 року 
Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» 
(сертифiкат серiї А № 006035, чинний до 26.12.2020р.) __________________ Ю. С. Щоткiна 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2015 1 0 

2 2014 1 0 

3 2013 2 1 

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

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть): н/д Ні 

 
Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

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

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)   X 

Підняттям рук  X  

Інше (запишіть): н/д Ні 

 
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради  X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)  X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть): Змiна акцiонерiв. Унесення змiн до статуту товариства Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 
голосування? (так/ні)  

Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради  1 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  1 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить)  

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 
останніх трьох років?  

22 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  у складi наглядової ради 
комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  н/д 



 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 
(так/ні) 

Ні 

 
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 
акцій  

 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)  н/д 

 
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 
товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів   X 

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): н/д  X 

 
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 
своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 
документів акціонерного товариства  

X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової 
ради ознайомили з його правами та обов'язками  

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 
обрано нового члена  

 X 

Інше (запишіть)  н/д 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 
посаду ревізора / ні) 

так, створено 
ревізійну комісію 



Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? 1 

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

 
Загальні 

збори 
акціонерів  

Наглядова 
рада  

Виконавчий 
орган  

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 
органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 
бюджету 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії 

Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу 

Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу 

Ні Ні Так Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 
 
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  



 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдстунi, або 
описанi в Статутi компанiї 

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

 

Інформація 
розповсюджується 

на загальних 
зборах 

Публікується у 
пресі, 

оприлюднюється 
в 

загальнодоступній 
інформаційній 

базі даних 
НКЦПФР про 
ринок цінних 

паперів  

Документи 
надаються 

для 
ознайомлення 
безпосередньо 

в 
акціонерному 

товаристві 

Копії 
документів 
надаються 
на запит 

акціонера 

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства 

Фінансова звітність, 
результати діяльності  

Так Так Так Так Так 

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

Ні Ні Ні Так Так 

Інформація про склад органів 
управління товариства  

Ні Ні Так Так Ні 

Статут та внутрішні 
документи  

Ні Ні Ні Так Ні 

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх 
проведення  

Ні Ні Ні Так Ні 

Розмір винагороди 
посадових осіб акціонерного 
товариства  

Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 

Менше ніж раз на рік   X 



Раз на рік   X 

Частіше ніж раз на рік  X  

 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть) Iнформацiя про зовнiшнього 
аудитора наглядової ради 

фiнансової установи, 
призначеного протягом року. 

Товариство створене в 2012 роцi. 
Зовнiшнiй аудит проводився за 

2013 рiк ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ?АУДИТ 
КОНСАЛТИНГ ГРУП? Данi 
Свiдоцтва про внесення до 

Реєстру суб?єктiв аудиторської 
дiяльностi Свiдоцтво про 

внесення до Реєстру суб?єктiв 
аудиторської дiяльностi № 4026, 

видане згiдно рiшення 
Аудиторської палати України вiд 
27 вересня 2007 року № 182/10, 

термiн дiї свiдоцтва до 05.07.2017 
р. Телефони (044) 458-53-43, 

(095) 281-37-20 
Мiсцезнаходження 03134 м. Київ, 

вул. Симиренка 26-А, к.88 
Електронна адреса audit@a-c-

g.com.ua Iнформацiя про 
дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, 

загальний стаж аудиторської 
дiяльностi. Загальний стаж 

аудиторської дiяльностi ТОВ 
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» 
бiльше 5 рокiв. Iнформацiя про 

дiяльнiсть зовнiшнього аудитора, 
кiлькiсть рокiв, протягом яких 

надає аудиторськi послуги 
фiнансовiй установi.  

 

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

 
З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X 



Інше (запишіть)  Змiна аудитора нi з чим не 
повязана 

 
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 
товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства  X 

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть) iншi вiдсутнi 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)  н/д 

 

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

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

 Так Ні 

Випуск акцій   X 

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть): не визначились    

 
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 
трьох років*?  



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 
управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: кодекс 
вiдсутнiй  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його 
оприлюднено: ЗВIТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ ПРИВАТНОГО 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ПРЕСТИЖ» 1. Мета 
провадження дiяльностi страховика. Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку 
шляхом надання послуг з усiх видiв страхового захисту майнових iнтересiв фiзичних i 
юридичних осiб та здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним 
законодавством. Предметом дiяльностi Товариства є проведення страхування, 
перестрахування, страхове посередництво, допомiжнi послуги зi страхування та здiйснення 
фiнансової дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх 
управлiнням. 2. Факти дотримання/недотримання принципiв чи кодексу корпоративного 
управлiння (з посиланням на джерело розмiщення їх тексту), вiдхилення та причини такого 
вiдхилення протягом року. Принципи корпоративного управлiння - викладенi на пiдставi 
загальноприйнятих мiжнародних стандартiв корпоративного управлiння та з урахуванням 
нацiональних особливостей i досвiду принципiв та рекомендацiй, необхiдних для 
удосконалення практики корпоративного управлiння в Українi. Кодекс корпоративного 
управлiння мicтить важливi принципи та рекомендацiї щодо якiсного та прозорого 
управлiння товариством, дотримання яких має допомогти товариствам у пiдвищеннi їх 
iнвестицiйної привабливостi та конкурентоспроможностi. Страховик дотримується в своєї 
дiяльностi вищезазначених принципiв. 3. Iнформацiя про власникiв iстотної участi: - 
Бридун Євгенiй Володимирович; - Бридун Тетяна Георгiївна; - Новицька Надiя 
Володимирiвна. Всi власники iстотної участi вiдповiдають встановленим законодавством 
вимогам. Склад власникiв iстотної участi протягом року не змiнювався. 4. Iнформацiя про 
склад наглядової ради страховика та її змiну за рiк, у тому числi утворенi нею комiтети; 
Склад Наглядової ради: - Голова – Новицька Надiя Володимирiвна. Голова Наглядової 
ради Товариства вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Склад Наглядової 
ради протягом року не змiнювався. Комiтети Наглядової ради не створювались. 5. 
Виконавчим органом є Правлiння Компанiї Склад Правлiння: Голова Правлiння – Бридун 
Євгенiй Володимирович. Змiн в складi Правлiння за звiтний перiод не вiдбувалось. Голова 
Правлiння Товариства вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. 6. Факти 



порушення членами виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил, що призвело до 
заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг – вiдсутнi. Пiд 
час перебування у складi виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звiтi осiб, 
факти невиконання фiнансових зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та факти 
застосування санкцiй з боку Нацкомфiнпослуг до Товариства вiдсутнi. Санкцiї з боку 
Нацкомфiнпослуг особисто до членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика не 
застосовувались. 7. Iнформацiя про заходи впливу, застосованi протягом року органами 
державної влади до страховика, в тому числi до членiв її наглядової ради та виконавчого 
органу Протягом року заходи впливу не застосовувались органами державної влади до 
страховика, в тому числi до членiв наглядової ради та виконавчого органу. 8. Розмiр 
винагороди за рiк членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика Члени 
наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатнiй основi. Розмiр заробiтної плати 
Голови Правлiння Товариства за 2013 р. становить 3370,58 грн. 9. Фактори ризику, що 
впливали на дiяльнiсть страховика протягом року Значними факторами ризику, що 
впливали на дiяльнiсть страховика протягом року є негативнi тенденцiї, якi спостерiгались 
в економiцi України протягом 2013 рокiв. 10. Наявнiсть у страховика системи управлiння 
ризиками та її ключовi характеристики У страховiй компанiї створена система управлiння 
ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною загальних вимог до системи 
корпоративного управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження методiв управлiння 
ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння ризиками включає в 
себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру, включаючи 
обмеження прийняття рiшень, процедури планування та складання звiтностi. 11. 
Iнформацiя щодо результатiв функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту 
(контролю), а також данi, зазначенi в примiтках до фiнансової та консолiдованої фiнансової 
звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Порушень ведення 
бухгалтерського облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено. 12. Факти вiдчуження протягом 
року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, або про їх 
вiдсутнiсть. Протягом року вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у 
статутi страховика розмiр не було. Активи, що перевищують встановлений у статутi 
пiдприємства розмiр не купувалися. 13. Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу 
протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр. Купiвлi-
продажу активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi страховика розмiр, 
протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. 14. Iнформацiя про операцiї з пов'язаними 
особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, 
проведенi протягом року (така iнформацiя не є комерцiйною таємницею), або про їх 
вiдсутнiсть. Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-
фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року вiдсутнi. 15. Iнформацiя 
про використанi рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. Згiдно з Вимогами до 
аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 
затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 
вересня 2011 р. N 1360, аудиторський висновок, який подається до Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку (далi i Комiсiя) при розкриттi iнформацiї емiтентами 
цiнних паперiв, складено вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, 
аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), зокрема до 
МСА 700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 
"Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та 
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора". 16. Iнформацiя про зовнiшнього 
аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року (для 
юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, мiсцезнаходження; для 
фiзичної особи - прiзвище, iм'я та по батьковi). Вiдповiдно до статуту Компанiї п.10.8.13 
зовнiшнього аудитора призначає Наглядова рада. Так, рiшення Наглядової ради №04/01-
2013 вiд 1 лютого 2013 року аудитором призначено код за ЄДРПОУ 35316245, 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ 
ГРУП», 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88. 17. Iнформацiя про дiяльнiсть 
зовнiшнього аудитора: Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» данi Свiдоцтва про внесення до 
Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв 
аудиторської дiяльностi № 4026, видане згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 27 
вересня 2007 року № 182/10, термiн дiї свiдоцтва до 05.07.2017 р. Данi Свiдоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити 
аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних 
паперiв серiї АВ № 000136, видане вiдповiдно до рiшення НКЦПФР вiд 11.09.2012р. № 1226, 
термiн дiї свiдоцтва до 05.07.2017р. Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в 
аудиторськiй перевiрцi Щоткiна Юлiя Степанiвна: сертифiкат аудитора серiї А № 006035, 
виданий 26.12.2005р., чинний до 26.12.2015р. Телефони (044) 458-53-43, (095) 281-37-20 
Поштова адреса 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88 Електронна адреса audit@a-c-
g.com.ua Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 6 рокiв. Кiлькiсть рокiв, протягом яких 
надає аудиторськi послуги такiй фiнансовiй установi - надає послуги Товариству перший 
рiк; Iнших аудиторських послуг, протягом звiтного року страховиковi не надавалося. 
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 
внутрiшнього аудитора не було; Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською 
палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової 
установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг; До аудитора Аудиторською палатою 
України протягом року стягнення не застосовувались. Фактiв подання недостовiрної 
звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, не виявленi 
органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. Крiм того, 
протягом року для отримання лiцензiй на провадження видiв страхування Компанiя 
користувалась послугами Аудиторської фiрми «Рада Лтд». Аудиторської фiрмою 
проводилось пiдтвердження формування статутного капiталу, а також щодо пiдтвердження 
перевищення вартостi нетто-активiв (чистих активiв) над розмiром статутного капiталу 
ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» станом на 30.06.2013 р. вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг. Вiдповiдно до 
статуту Компанiї п.10.8.13 зовнiшнього аудитора призначає Наглядова рада. Так, рiшення 
Наглядової ради №07/01-2013 вiд 24 вересня 2013 року аудитором призначено Код ЄДРПОУ 
20071290, ТОВ “Аудиторська фiрма «Рада Лтд», м. Київ, Залiзничне шосе, 47, поштова 
адреса та фактичне мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцiгська, 2/37. 
Найменування ТОВ “Аудиторська фiрма “Рада Лтд” данi Свiдоцтва про внесення до 
Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв 
аудиторської дiяльностi вiд 18.05.2001 р. №1575 (продовжено рiшенням Аудиторської 
палати України вiд 31.03.2011 р. №229/4 – до 31.03.16 р.). Сертифiкат аудитора серiя А 
Аудиторської палати України №005378 (термiн чинностi продовжено Рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 28.04.2013 № 265/2 – до 28.04.18 р.). Данi Свiдоцтва про 
внесення до Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi 
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 19.02.2013 р. Серiя П № 000028 
(строком дiї до 31.03.16р.). Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 
можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв вiд 
19.02.2013 р. Серiя П № 000028 (строком дiї до 31.03.16р.). Данi Свiдоцтва про внесення до 
Реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 
фiнансових установ Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ вiдповiдно до 



Розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 11 липня 2013 р. № 2193, реєстрацiйний номер 41( 
строк дiї свiдоцтва до 31 березня 2016 року). Iнформацiя про аудиторiв, що брали участь в 
аудиторськiй перевiрцi Маслова Свiтлана Миколаївна, сертифiкат серiї А №005378 вiд 
28.04.94 р. (строк дiї до 28 квiтня 2018 року). Телефони тел./факс 507-25-56, тел. 254-27-91. 
Поштова адреса м. Київ, Залiзничне шосе, 47, поштова адреса та фактичне 
мiсцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцiгська, 2/37. Загальний стаж аудиторської 
дiяльностi - 20 рокiв. Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги такiй 
фiнансовiй установi - надає послуги Товариству перший рiк. Iнших аудиторських послуг, 
протягом звiтного року страховиковi не надавалося. Випадкiв виникнення конфлiкту 
iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було. Стягнення, 
застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання 
недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, 
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. До 
аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. 
Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 
аудиторським висновком, не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг. 18. Iнформацiя щодо захисту страховиком прав споживачiв 
фiнансових послуг. Страховиком встановлено звичайний механiзм розгляду скарг 
споживачiв. Всi скарги, пропозицiї, вiдгуки та зауваження споживачiв послуг Товариства 
(надалi - заяви) реєструються в журналi реєстрацiї пропозицiй, заяв i скарг громадян 
встановленої форми. Скарги уповноваженi розглядати: Голова правлiння – Бридун Євгенiй 
Володимирович. Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг 
товариство не отримувало. Судових позовiв до товариства стосовно надання фiнансових 
послуг не було. 19. Iнформацiя про корпоративне управлiння у страховика, подання якої 
передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг та/або 
прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг. Корпоративне управлiння у 
страховика здiйснюється на загальних пiдставах у вiдповiдностi до вимог чинного 
законодавства.  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

кодекс вiдсутнiй 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
“ПРЕСТИЖ” 

за ЄДРПОУ 38272117 

Територія  за КОАТУУ 8038600000 

Організаційно-
правова форма 
господарювання 

 за КОПФГ 230 

Вид економічної 
діяльності 

 за КВЕД 65.12  

Середня кількість 
працівників 

16  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  

Адреса м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37  

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   

за міжнародними стандартами фінансової звітності  V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на 31.12.2015 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 156 997 01012012 

первісна вартість 1001 161 1010 01012012 

накопичена амортизація 1002 5 13 01012012 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 01012012 

Основні засоби: 1010 107 98 01012012 

первісна вартість 1011 125 144 01012012 

знос 1012 18 46 01012012 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 01012012 

первісна вартість 1016 0 0 01012012 

знос 1017 0 0 01012012 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 01012012 



первісна вартість 1021 0 0 01012012 

накопичена амортизація 1022 0 0 01012012 

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

 
1030 

 
0 

 
0 

 
01012012 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 01012012 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 01012012 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 01012012 

Гудвіл 1050 0 0 01012012 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 01012012 

Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

1065 0 0 01012012 

Інші необоротні активи 1090 0 0 01012012 

Усього за розділом I 1095 263 1095 01012012 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 24 2 01012012 

Виробничі запаси 1101 24 2 01012012 

Незавершене виробництво 1102 0 0 01012012 

Готова продукція 1103 0 0 01012012 

Товари 1104 0 0 01012012 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 01012012 

Депозити перестрахування 1115 0 0 01012012 

Векселі одержані 1120 0 0 01012012 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
роботи, послуги 

1125 914 131 01012012 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 

 
0 

 
17 

 
01012012 

з бюджетом 1135 14 5 01012012 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 01012012 

з нарахованих доходів 1140 3 11 01012012 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 01012012 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 81 01012012 

Поточні фінансові інвестиції 1160 20123 19433 01012012 

Гроші та їх еквіваленти 1165 2801 5083 01012012 

Готівка 1166 0 0 01012012 

Рахунки в банках 1167 2801 5083 01012012 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 01012012 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 6721 2260 01012012 

у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 

 
0 

 
0 

 
01012012 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 01012012 

резервах незароблених премій 1183 6721 2260 01012012 



інших страхових резервах 1184 0 0 01012012 

Інші оборотні активи 1190 0 0 01012012 

Усього за розділом II 1195 30605 27023 01012012 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 
та групи вибуття 

1200 0 0 01012012 

Баланс 1300 30868 28118 01012012 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

На дату 
переходу на 
міжнародні 
стандарти 
фінансової 
звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 15000 15000 01012012 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 01012012 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 01012012 

Додатковий капітал 1410 0 0 01012012 

Емісійний дохід 1411 0 0 01012012 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 01012012 

Резервний капітал 1415 310 3686 01012012 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3376 -292 01012012 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 01012012 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 01012012 ) 

Інші резерви 1435 0 0 01012012 

Усього за розділом I 1495 18686 18394 01012012 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 01012012 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 01012012 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 01012012 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 01012012 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 01012012 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 01012012 

Цільове фінансування 1525 0 0 01012012 

Благодійна допомога 1526 0 0 01012012 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 9013 6644 01012012 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 

1531 0 0 01012012 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 
початок звітного періоду) 

1532 15 3 01012012 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 

1533 8998 6641 01012012 

інші страхові резерви; (на початок звітного 
періоду) 

1534 0 0 01012012 



Інвестиційні контракти; 1535 0 0 01012012 

Призовий фонд 1540 0 0 01012012 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 01012012 

Усього за розділом II 1595 9013 6644 01012012 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 01012012 

Векселі видані 1605 0 0 01012012 

Поточна кредиторська заборгованість: 
за довгостроковими зобов’язаннями 

1610 0 0 01012012 

за товари, роботи, послуги 1615 4 5 01012012 

за розрахунками з бюджетом 1620 239 566 01012012 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 239 566 01012012 

за розрахунками зі страхування 1625 0 0 01012012 

за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 01012012 

за одержаними авансами 1635 10 0 01012012 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 01012012 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 01012012 

за страховою діяльністю 1650 416 1208 01012012 

Поточні забезпечення 1660 0 0 01012012 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 01012012 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 01012012 

Інші поточні зобов’язання 1690 2500 1301 01012012 

Усього за розділом IІІ 1695 3169 3080 01012012 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
активами, утримуваними для продажу, та 
групами вибуття 

1700 0 0 01012012 

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 

1800 0 0 01012012 

Баланс 1900 30868 28118 01012012 

 

Примітки н/д 

Керівник Бридун Євгенiй Володимирович 

Головний бухгалтер ТОВ "ЮВIТО Консалтинг Груп" 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
“ПРЕСТИЖ” 

за ЄДРПОУ 38272117 

 (найменування)   

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2000 11530 6375 

Чисті зароблені страхові премії 2010 11530 6375 

Премії підписані, валова сума 2011 19065 27120 

Премії, передані у перестрахування 2012 5432 19301 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 -2358 3899 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 
премій 

2014 -4461 2455 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

2050 ( 0 ) ( 0 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 874 ) ( 877 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 
2090 

 
10656 

 
5498 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

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

2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 12 -15 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 12 -15 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 233 151 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 5064 ) ( 782 ) 

Витрати на збут 2150 ( 5622 ) ( 1256 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 20 ) ( 19 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

2181 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції 

2182 ( 0 ) ( 0 ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 
2190 

 
195 

 
3577 

 збиток 2195 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 77 38 

Інші доходи 2240 1300 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 1298 ) ( 0 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні 
статті 

2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 

 
274 

 
3615 

 збиток 2295 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 566 239 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 

2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 

 
0 

 
3376 

 збиток 2355 ( 292 ) ( 0 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 
період попереднього 

року 

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 -292 3376 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 127 104 

Витрати на оплату праці 2505 245 225 

Відрахування на соціальні заходи 2510 101 79 



Амортизація 2515 36 20 

Інші операційні витрати 2520 10197 2507 

Разом 2550 10706 2935 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 

2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Бридун Євгенiй Володимирович 

Головний бухгалтер ТОВ "ЮВIТО Комсалтинг Груп" 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
“ПРЕСТИЖ” 

за ЄДРПОУ 38272117 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

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 9212 2500 

Надходження від повернення авансів 3020 3 18 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках 

3025 80 35 

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 20027 32483 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 192 487 

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 

 
( 15023 ) 

 
( 21774 ) 

Праці 3105 ( 205 ) ( 193 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 106 ) ( 96 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 284 ) ( 93 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 239 ) ( 56 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 

3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

3118 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 5 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 10521 ) ( 4914 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 
контрактами 

3150 ( 878 ) ( 885 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 39 ) ( 1627 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2458 5936 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 1300 0 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 0 

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 ( 608 ) ( 4200 ) 

необоротних активів 3260 ( 868 ) ( 102 ) 

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 -176 -4302 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві 

3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 

3370 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2282 1634 

Залишок коштів на початок року 3405 2801 1167 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 5083 2801 

 

Примітки н/д  

Керівник Бридун Євгенiй Володимирович 

Головний бухгалтер ТОВ "ЮВIТО Консалтинг Груп" 



   КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, 

число) 
2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНIЯ 
“ПРЕСТИЖ” 

за ЄДРПОУ 38272117 

 (найменування)   

 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 
діяльності до оподаткування 

3500 0 0 0 0 

Коригування на: 
амортизацію необоротних активів 

3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 
забезпечень 

3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
нереалізованих курсових різниць 

3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 
неопераційної діяльності та 
інших негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 
капіталі 

3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 
оцінюються за справедливою 
вартістю, та дохід (витрати) від 
первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
необоротних активів, 
утримуваних для продажу та груп 
вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 
фінансових інвестицій 

3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 
корисності необоротних активів 

3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 
оборотних активів 

3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних біологічних активів 

3552 0 0 0 0 



Збільшення (зменшення) 
дебіторської заборгованості за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3553 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) іншої 
поточної дебіторської 
заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 
майбутніх періодів 

3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 
оборотних активів 

3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточних зобов'язань 

3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 
діяльності 

3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за товари, роботи, 
послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з 
бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками зі 
страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 
поточної кредиторської 
заборгованості за розрахунками з 
оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 
майбутніх періодів 

3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 
поточних зобов’язань 

3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
операційної діяльності 

3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності   

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій 

3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 
відсотків 

3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 
позик 

3230 0 X 0 X 



Надходження від вибуття 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 

3255 X 0 X ( 0 ) 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 
дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
інвестиційної діяльності 

3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності   

Надходження від: 
Власного капіталу 

3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 
в дочірньому підприємстві 

3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій 

3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 
заборгованості з фінансової 
оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 
в дочірньому підприємстві 

3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 
неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 
фінансової діяльності 

3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 
звітний період 

3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 
залишок коштів 

3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки н/д 

Керівник Бридун Євгенiй Володимирович 



Головний бухгалтер ТОВ "ЮВIТО Консалтинг Груп" 



   КОДИ 

  Дата(рік, місяць, число) 2016 | 01 | 01 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ “ПРЕСТИЖ” 
за ЄДРПОУ 38272117 

 (найменування)   

 

Звіт про власний капітал 
за 12 місяців 2015 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 
Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток) 

Неоплачений 
капітал 

Вилучений 
капітал 

Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 
початок року 

4000 15000 0 0 310 3376 0 0 18686 

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 15000 0 0 310 3376 0 0 18686 

Чистий 
прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -292 0 0 -292 

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 
(дивіденди) 

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 3376 -3376 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 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

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) 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



неконтрольованої 
частки в 
дочірньому 
підприємстві 

Разом змін у 
капіталі 

4295 0 0 0 3376 -3668 0 0 -292 

Залишок на 
кінець року 

4300 15000 0 0 3686 -292 0 0 18394 

 

Примітки н/д 

Керівник Бридун Євгенiй Володимирович 

Головний бухгалтер ТОВ "ЮВIТО Консалтинг Груп" 



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

Текст приміток 

за 2015 рiк ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” 
1. Основи подання фiнансової звiтностi 
Бухгалтерський облiк компанiї ведеться вiдповiдно до Закону України “Про бухгалтерський облiк 
та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iншими 
нормативними актами, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. Фiнансова 
звiтнiсть згiдно МСФЗ складається на пiдставi iнформацiї про активи, зобов’язання , капiталi, 
господарських операцiях i результатах дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку 
шляхом трансформацiї (корегування) статей у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi. 
2. Основи надання iнформацiї. 
Фiнансова звiтнiсть компанiї надається у повнiй вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти i iнтерпретацiї Радою 
з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 
Компанiя здiйснює ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до законодавства України i 
Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку (ПСБО). Фiнансова звiтнiсть складається на основi 
даних бухгалтерського облiку згiдно П(С)БО з внесенням корегувань, проведенням 
перекласифiкацiї статей з метою достовiрного надання iнформацiї у вiдповiдностi до МСФЗ. Для 
складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснює оцiнку активiв, 
зобов’язань i витрат на основi принципу обачностi. 
3. Облiкова полiтика 
1. Основа ведення бухгалтерського облiку. 
Бухгалтерський облiк компанiї ведеться у вiдповiдностi до Закону України “Про бухгалтерський 
облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнших 
нормативних актiв, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в Українi. 
Фiнансова звiтнiсть по Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (МСФЗ) складається на 
пiдставi iнформацiї про активи, зобов’язання, капiталi, господарських операцiях i результатах 
дiяльностi компанiї за даними бухгалтерського облiку шляхом трансформацiї (корегувань) статей 
у вiдповiдностi до вимог МСФЗ. 
2. Основи надання iнформацiї. 
Фiнансова звiтнiсть компанiї надається у повнiй вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 
фiнансової звiтностi, включаючи всi прийнятi ранiше Мiжнароднi стандарти i iнтерпретацiї Радою 
з Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Iнформацiя надається виходячи iз базису 
оцiнки по iсторичнiй вартостi (собiвартостi). 
Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснювало оцiнку 
активiв, зобов’язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi. Оцiнка здiйснюється вiдносно 
справедливої вартостi фiнансових iнструментiв. 
3. Грошовi кошти компанiї. 
Грошовими коштами та їх еквiвалентами в компанiї вважати грошовi кошти на поточних 
рахунках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi кошти в касi Компанiї, грошовi 
документи i їх еквiваленти, якi не обмежуються у використаннi. Фiнансова звiтнiсть компанiї 
складається в нацiональнiй валютi України - гривнi. 
Курсовi рiзницi вiдображаються загальною сумою у фiнансовiй звiтностi того перiоду, в якому 
вони виникають. 
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 всi монетарнi статтi, якi облiковуються в 
iноземнiй валютi перераховуються i вiдображаються по курсу НБУ на дату складання звiтностi. 
4. Оренда. 
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi 
ризики i вигоди, пов’язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв 



визначених в МСБО 17 “Оренда”. Всi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 
Активи, якi утримуються на умовах фiнансової оренди, визнаються активами компанiї за 
найменшою iз вартостей або за справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних 
орендних платежiв на дату отримання. Вiдповiдна заборгованiсть включається в баланс як 
зобов’язання по фiнансовiй орендi, з подiлом на довгострокову i короткострокову заборгованiсть. 
Оренднi платежi операцiйної оренди вiдображаються в звiтi про фiнансовi результати пропорцiйно 
вiдповiдно до перiоду оренди. У випадку надання в операцiйну оренду майна компанiї, суми 
орендних платежiв вiдображаються як iнший операцiйний дохiд в сумi нарахування за поточний 
перiод. 
5. Визнання доходiв i витрат. 
Доходи компанiї визнаються доходами на основi принципiв нарахування, коли iснує впевненiсть, 
що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути 
достовiрно визначена. Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься, 
виходячи з принципу нарахування. 
Дохiд вiд дивiдендiв визнається, коли виникає право акцiонерiв на отримання платежу. Витрати, 
пов’язанi з отриманням доходу, визнаються одночасно з вiдповiдним доходом. 
6. Основнi засоби. 
Основнi засоби компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
МСБО 16 “Основнi засоби”. 
Основнi засоби – це матерiальнi активи компанiї, строк корисного використання яких бiльше 
одного року i якi утримуються для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи наданнi 
послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей. До основних засобiв компанiї 
вiдносять активи первiсна вартiсть яких становить вiд 2500,00 грн. 
 
1 
 
Основнi засоби компанiї облiковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобiв класифiкуються за 
окремими класами. Готовi до експлуатацiї об’єкти, якi планують використовувати в складi 
основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї облiковуються в складi класу придбання, але 
не введення в експлуатацiю основних засобiв. 
Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає в себе вартiсть 
придбання i всi затрати пов’язанi з доставкою i доведенням об’єкта до експлуатацiї. 
Виготовлення об’єктiв основних засобiв власними силами оцiнюється за фактичними прямими 
витратами на їх створення. Пiд час вводу в експлуатацiю їх вартiсть порiвнюється з вартiстю 
вiдшкодування вiдповiдно до МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 
Лiквiдацiйна вартiсть – це сума грошових коштiв, яку компанiя очiкує отримати за актив при його 
вибуттi пiсля закiнчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. 
У випадку коли лiквiдацiйну вартiсть об’єкту основних засобiв неможливо оцiнити або сума її 
неiстотна , лiквiдацiйна вартiсть не визначається. 
Строк корисного використання по групам однорiдних об’єктiв основних засобiв визначається 
керiвництвом компанiї. За результатами щорiчної iнвентаризацiї основних засобiв строк їх 
корисного використання може переглядатись. 
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв, отриманих в лiзинг, встановлюється 
рiвним термiну дiї договору лiзингу (строку оплати лiзингових платежiв). 
Нарахування амортизацiї по об’єктам основних засобiв здiйснюється прямолiнiйно, з врахуванням 
строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизацiї основних засобiв 
починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в експлуатацiю. 
Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонт основних засобiв списують на затрати перiоду 
по мiрi їх виникнення. Вартiсть суттєвих оновлень i удосконалення основних засобiв 
капiталiзується. Якщо при змiнi одного iз компонентiв складних об’єктiв основних засобiв 
виконанi умови визнання матерiального активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової 
вартостi складного об’єкту, а операцiя по замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого 
компонента. 



На дату звiтностi для оцiнки основних засобiв використовувати первинну вартiсть. 
У випадку наявностi факторiв знецiнення активiв, вiдображати основнi засоби за мiнусом збитку 
вiд знецiнення згiдно МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв” 
7. Нематерiальнi активи. 
Нематерiальнi активи компанiї облiковуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно 
МСБО 38 “ Нематерiальнi активи”. 
Нематерiальними активами визнаються немонетарнi активи, якi не мають матерiальної форми, 
можуть бути iдентифiкованi (вiдокремленi вiд компанiї) i утримуються компанiєю на протязi 
перiоду бiльше 1 року (або операцiйного циклу) для виробництва, торгiвлi, в адмiнiстративних 
цiлях або передачi в оренду iншим особам. 
Об’єкти нематерiальних активiв класифiкуються за окремими групами: 
- права користування природними ресурсами; 
- права користування майном; 
- права на знаки для товарiв i послуг; 
- права на об’єкти промислової власностi; 
- авторськi та сумiжнi з ними права; 
- iншi нематерiальнi активи. 
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає вартiсть 
придбання i затрати, пов’язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. 
Собiвартiсть внутрiшньо створеного нематерiального активу складається iз всiх затрат на 
виробництво i пiдготовку активу до використання. Витрати на дослiдження (науково-дослiднi 
роботи) визнаються в перiод їх виникнення. 
Наступнi витрати на нематерiальнi активи збiльшують їх собiвартiсть, якщо: 
- iснує ймовiрнiсть що цi витрати призведуть до генерування активом майбутнiх економiчних 
вигод, якi перевищать його початково оцiнений рiвень ефективностi; 
- якщо витрати можливо достовiрно оцiнити i вiднести на вiдповiдний актив. 
Якщо подальшi витрати на нематерiальний актив необхiднi для пiдтримання первiсної 
ефективностi активу, вони визнаються витратами перiоду. 
Нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом на протязi очiкуваного строку їх 
експлуатацiї. Нарахування амортизацiї починається з мiсяця, наступного за мiсяцем вводу в 
експлуатацiю. 
Очiкуваний строк корисного використання нематерiальних активiв визначається при його облiку з 
врахуванням морального зносу, правових i iнших обмежень вiдносно строкiв використання або 
iнших факторiв, а також строкiв використання подiбних активiв. 
На звiтну дату матерiальнi активи облiковуються за первiсною вартiстю з врахуванням можливого 
знецiнення згiдно МСБО 36 “Зменшення корисностi активiв”. 
8. Фiнансовi iнвестицiї. 
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 i 39. Зменшення корисностi активiв. 
Компанiя вiдображає необоротнi активи у фiнансовiй звiтностi з врахуванням знецiнення 
вiдповiдно до МСБО 36. 
На дату складання фiнансової звiтностi компанiя може визначати ознаки знецiнення активiв: 
- бiльш суттєве зменшення ринкової вартостi активу протягом звiтного перiоду, нiж сподiвались; 
- старiння чи пошкодження активу; 
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- суттєвi негативнi змiни в технологiчнiй, ринковiй чи правовiй сферi, в якiй здiйснює дiяльнiсть 
компанiя, протягом звiтного перiоду або очiкуванi найближчим часом; 
- перевищення балансової вартостi чистих активiв над їх ринковою вартiстю; 
- суттєвi змiни способу використання активу протягом звiтного перiоду або такi ж очiкуванi змiни 
в наступному перiодi, якi негативно впливають на дiяльнiсть компанiї. 
У випадку наявностi ознак знецiнення активiв, компанiя визначає суму очiкуваного 
вiдшкодування активу. Сума очiкуваного вiдшкодування активу – це найбiльша з двох оцiнок: 
справедливої вартостi за мiнусом затрат на продаж i цiннiстю використання. Якщо сума 



очiкуваного вiдшкодування менше балансової вартостi активу, рiзниця визнається збитками вiд 
знецiнення в звiтi про фiнансовi результати з одночасним зменшенням балансової вартостi активу 
до суми вiдшкодування. 
Специфiка дiяльностi компанiї передбачає облiковувати всi пiдприємства, як єдину одиницю, що 
генерує грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у випадку вiдсутностi ознак знецiнення 
одиницi в цiлому, у звiтностi не вiдображається. 
9. Компанiя для складання фiнансової звiтностi застосовує базовий пiдхiд до облiку витрат на 
позики, згiдно МСБО 23. Витрати на позики (проценти i iншi витрати, понесенi в зв’язку з 
залученням позикових коштiв) визнаються витратами того перiоду, в якому вони виникли, з 
вiдображенням у фiнансовiй звiтностi. 
10. Запаси. 
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється у вiдповiдностi з МСБО 2. 
Собiвартiсть придбаних запасiв складається iз вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо 
пов’язаних з їх придбанням. 
11. Дебiторська заборгованiсть. 
Для фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна i довгострокова. 
Для вiдображення безнадiйної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi може створюватись 
резерв сумнiвних боргiв. 
12. Зобов’язання i резерви. 
Облiк i визнання зобов’язань i резервiв в компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 
“Забезпечення, умовнi зобов’язання та умовнi активи”. 
Зобов’язання компанiї класифiкуються як довгостроковi (строк погашення бiльше 12 мiсяцiв) i 
поточнi (строк погашення до 12 мiсяцiв). 
Поточна кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в балансi за первiсною 
вартiстю яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих товарiв або послуг. 
Компанiя переводить частину довгострокової кредиторської заборгованостi в стан 
короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини 
боргу залишається менше 365 днiв. 
Компанiя формує страховi резерви з метою покриття збиткiв, якi можуть виникнути. 
Компанiя визнає умовнi зобов’язання, виходячи з їх критерiїв визнання, покладаючись на оцiнку 
ймовiрностi їх виникнення i суми погашення, отриманої вiд експертiв. 
13. Винагорода працiвникам. 
Всi винагороди працiвникам в компанiї облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 
“Виплати працiвникам”. В процесi господарської дiяльностi компанiя сплачує обов’язковi внески в 
Пенсiйний фонд i iншi фонди соцiального страхування за своїх працiвникiв, в розмiрi 
передбаченому законодавством України. 
14. Витрати з податку на прибуток. 
Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї 
вiдповiдно до МСБО 12 “Податки на прибуток”. 
Витрати з податку на прибуток, якi вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються 
iз суми поточного i вiдстроченого податку на прибуток. 
Поточний податок на прибуток визначається виходячи iз суми оподатковуваного доходу 
(прибутку) за рiк, який обчислюється згiдно податкового законодавства України. 
Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, коли iснує ймовiрнiсть, що 
наявнiсть майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi 
активи або можуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов’язань. 
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15. Власний капiтал. 
Статутний капiтал, включає в себе внески акцiонерiв. 
Компанiя визнає резервний фонд власного капiталу, який сформований згiдно статуту компанiї. 
Компанiя нараховує дивiденди акцiонерам, i визнає їх як зобов’язання на звiтну дату лише в тому 
випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 



Порядок розподiлу накопиченого прибутку визначається зборами акцiонерiв. 
16. Сегменти. 
У зв’язку з тим, що компанiя займається одним видом дiяльностi, сегменти не видiляються. 
У випадку розширення масштабiв дiяльностi компанiї i появi нових видiв виробництва чи послуг, 
компанiя буде надавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ “Операцiйнi сегменти”. 
17. Пов’язанi особи. 
У вiдповiдностi до ознак пов’язаних осiб, якi наводяться в МСФЗ 24, пов’язаними особами в 
компанiї є провiдний управлiнський персонал та акцiонери. 
18. Подiї якi виникли пiсля звiтної дати. 
Керiвництво компанiї визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi i перелiк 
уповноважених осiб, якi можуть пiдписувати звiтнiсть. 
При складаннi фiнансової звiтностi компанiя враховує подiї, якi виникли пiсля звiтної дати, i 
вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. 
19. Форми фiнансової звiтностi. 
Компанiя визначає форми надання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до рекомендацiй МСФЗ 1. 
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Баланс складається методом подiлу активiв i зобов’язань на поточнi i довгостроковi. 
Звiт про фiнансовi результати складається методом подiлу витрат за функцiональною ознакою. 
Звiт про змiни у власному капiталi надається в розгорнутому форматi. 
Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСБО 7. 
Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi до вимог, викладених у всiх МСБО. 
4. Примiтки до звiту про фiнансовi результати 
4.1. Дохiд вiд основної дiяльностi 
Тис. грн. 
2015 р. 2014р. 
Чистi заробленi страховi премiї 11530 6375 
 
4.2. Iншi операцiйнi доходи  
Тис. грн. 
2015 р. 2014р. 
Дохiд вiд регрес них вимог 0 0 
Комiсiйна винагорода згiдно агентських договорiв 228 151 
Iншi доходи 5 0 
Всього 233 151 
4.3. Iншi операцiйнi витрати  
Тис. грн. 
2015 р. 2014р. 
Iншi операцiйнi витрати (витрати на регулюванням  
страхових випадкiв) 17 19 
Iншi операцiйнi витрати 3 0 
Всього 20 19 
4.4. Iншi доходи  
Тис. грн. 
2015 р. 2014р. 
Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 1300 0 
Всього 1300 0 
4.5. Iншi витрати  
Тис. грн. 
2014 р. 2014 р. 
Собiвартiсть реалiзованних фiнансових iнвестицiй 1298 0 
Всього 1298 0 
4.6. Елементи операцiйних витрат  



Тис. грн. 
Найменування показникiв 2015 р. 2014 р. 
Матерiальнi затрати 127 104 
Витрати на оплату працi 245 225 
Вiдрахування на соцiальнi заходи 101 79 
Амортизацiя 36 20 
Iншi операцiйнi витрати 10197 2507 
Разом 10706 2935 
4.7. Податок на прибуток  
Тис. грн. 
Найменування показника 2015 р. 2014 р. 
Поточний податок на прибуток 566 239 
 
Оподаткування страхових компанiй у 2015 р. здiйснюється наступним чином: 
За результатами звiтного податкового року страховики сплачують податок за ставкою 3 вiдсотки 
суми страхових платежiв, страхових внескiв, страхових премiй, отриманих (нарахованих) 
страховиками - резидентами протягом звiтного перiоду за договорами страхування та 
спiвстрахування на територiї України або за її межами. Всi iншi доходи страхових компанiй 
оподатковуються за ставкою 18% в складi фiнансового результату до оподаткування. 
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6. Примiтки до Балансу Основнi засоби 
Тис. грн. 
Малоцiннi  
необоротнi Автомобiлi Iншi основнi Будинки, Всього 
матерiальнi засоби споруди  
 
активи  
Первiсна вартiсть на  
01.01.2015 р. 30 0 95 0 125 
 
Надiйшло за рiк 7 0 12 0 19 
 
Передача 0 0 0 0 0 
 
Вибуття 0 0 0 0 0 
 
Первiсна вартiсть на  
31.12.2015 р. 37 0 107 0 144 
 
Накопичена  
амортизацiя на  
01.01.2015 р. 7 0 11 0 18 
Амортизацiя за перiод 8 0 20 0 28 
 
Вибуття 0 0 0 0 0 
 
Накопичена  
амортизацiя на  
31.12.2015 р. 15 0 31 0 46 
Залишкова вартiсть на  
01.01.2015 р. 23 0 84 0 107 



 
Залишкова вартiсть на  
31.12.2015 р. 22 0 76 0 98 
 
6.1. Нематерiальнi активи  
Тис. грн.  
2015 р. 
 
Первiсна вартiсть на початок року 161 
Надiйшло за рiк 849 
Первiсна вартiсть на кiнець року 1010 
Знос на початок року 5 
Нараховано амортизацiї за рiк 8 
Знос на кiнець року 13 
Вибуло протягом року  
Балансова вартiсть на 31.12.2015 997 
Нематерiальнi активи компанiї складаються iз лiцензiй та веб-сайту. 
6.2. Поточнi фiнансовi iнвестицiї 
Класифiкацiя фiнансових iнвестицiй на 01.01.2015 р. здiйснювалась згiдно МСФО 32 i 39. 
Фiнансовi iнвестицiї компанiї на 31.12.2015 р. 
 
Номiнальна  
Назва Код ЄДРПОУ Кiлькiсть вартiсть Сума, грн. Вартiсть пакету 
грн. грн. 
ПАТ «ЗНВКIФ 36756658 10 554 410 0,25 2 638 602,50 13 124 848,60 
«АМРIТА» акцiї  
простi,iменнi  
ПАТ «ЗНВКIФ «Капiтал 35918704 87 1 000 500 000 500 000 
Iнвест»  
 
Публiчне акцiонерне 35416011 600 000 0,25 750 000 750 000 
товариство «Ардер»  
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ПАТ «ЗНВКIФ 35043708 50 500 250 000 250 000 
«Iнвестицiї плюс»  
 
ПуАТ «Хiмволокно 38389756 920 000 0,25 1 150 000 1 150 000 
Проект»  
 
ПАТ «Елiт Iнвест 38120233 648 936 0,25 3 050 000 3 050 000 
Проект»  
 
Всього: - 12 723 483,00 - 8 338 602,5 18 824 848,60 
 
Крiм цього, iнвест.сертифiкати iменнi ТОВ КУА «АБСОЛЮТ КАПIТАЛ» (ЗНВПIФ «АБСОЛЮТ 
ПЛАТИНУМ») 
(UA4000150601), 3 шт на загальну суму 18 000грн. 
6.3.Запаси 
Тис. грн.  
01.01.2015 р. 31.12.2015 р.  
Виробничi запаси 24 2  



Незавершене виробництво  
Готова продукцiя  
Товари  
Всього 24 2  
6.4. Поточна дебiторська заборгованiсть  
Тис. грн.  
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, 01.01.2015 р. 31.12.2015 р.  
товари, послуги  
Розрахунки з вiтчизняними покупцями 914 131  
Резерв сумнiвних боргiв 0 0  
Розрахунки за виданими авансами 0 17  
Розрахунки з бюджетом 14 5  
Розрахунки з нарахованих доходiв 3 11  
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 5 81  
Всього 936 245  
6.5.Грошовi кошти та їх еквiваленти  
Тис.грн  
01.01.2015 р. 31.12.2015 р.  
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 2801 5083  
Грошовi кошти в iноземнiй валютi  
Всього 2801 5083  
6.6. Статутний капiтал . 
На 31.12.2015 р. Статутний капiтал компанiї складав 15 000 000,00 грн.( п’ятнадцять мiльйонiв 
гривень 00 копiйок). З моменту створення компанiї з 19.07.2012 року Статутний капiтал 
сформований i сплачений учасниками повнiстю. 

Продовження тексту приміток 

6.7. Довгостроковi зобов’язання та забезпечення. 
В склад майбутнiх витрат i платежiв входять змiни резервiв компанiї. 
Тис. грн. 
Назва строки балансу 01.01.2015 р. 31.12.2015 р.  
Сума страхових резервiв 9013 6644  
Частка перестраховикiв у резервах 6721 2260  
6.8. Кредиторська заборгованiсть.  
Тис. грн. 
 
Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 01.01.2015 р. 31.12.2015 р. 
Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, 4 5  
роботи, послуги  
Розрахунки з бюджетом 239 566  
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними 10 0  
авансами  
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою 416 1208  
дiяльнiстю  
Iншi поточнi зобов’язання 2500 1301  
Всього 3169 3080  
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7.Оцiнка адекватностi активiв. 
Оцiнка адекватностi активiв проводилась фахiвцем з актуарних розрахункiв та фiнансової 
математики Карташов Ю.М. Методика оцiнки адекватностi активiв розроблена з урахуванням 
вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацiй Нацкомфiнпослуг вiд 03.01.2013 “Нацiональна комiсiя, 
що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, доводить до вiдома 



особливостi складання звiтних даних страховикiв у зв’язку з переходом на мiжнароднi стандарти 
фiнансової звiтностi”. Згiдно проведених розрахункiв актуарна оцiнка резерву незароблених 
премiй станом на 31.12.2015 становить 6641,0 тис. грн. Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв 
станом на 31.12.2015 – 0,00 тис.грн. 
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 6641,0 тис. 
грн., що вiдповiдає розмiру резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки 
адекватностi страхових зобов’язань. 
Детальний розрахунок адекватностi активiв i методологiя розрахунку, надається у звiтi про оцiнку 
адекватностi страхових зобов’язань ПрАТ «СК» Престиж». Вищенаведений звiт компанiя подає 
разом з фiнансовою звiтнiстю. 
8. Iншi змiни 
8.1. Змiни в облiковiй полiтицi компанiї. 
Фiнансова звiтнiсть компанiї за 2015 р. надається згiдно облiкової полiтики у вiдповiдностi до 
МСФЗ . 
8.2. Виправлення помилок. 
Виправлення помилок у фiнансовiй звiтностi протягом року не вiдбувалось. 
8.3. Сегменти. 
Через специфiку дiяльностi компанiї господарсько-галузевi i географiчнi сегменти не видiленi. 
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8.4. Умовнi зобов’язання i операцiйнi ризики. 
Хоча в економiчнiй ситуацiї України помiтнi тенденцiї до покращення, економiчна перспектива 
України в багатьох випадках залежить вiд ефективностi економiчних заходiв, фiнансових 
механiзмiв i монетарної полiтики, якi застосовує уряд, а також розвиток фiскальної, правової i 
полiтичної системи. 
Українське податкове, валютне i митне законодавство досить часто мiняється i має суперечливе 
трактування. Нещодавнi подiї, якi вiдбулись в Українi показали, що податковi органи можуть 
зайняти бiльш жорстку позицiю при трактуваннi законодавства i перевiрцi податкових 
розрахункiв, i як наслiдок можуть бути донарахованi податки, пенi, штрафи. 
На думку керiвництва компанiї, станом на 31.12.2015 р., вiдповiднi положення законодавства 
iнтерпретованi їм коректно, тому ймовiрнiсть збереження фiнансового стану, в якому знаходиться 
компанiя у зв’язку з податковим, валютним i митним законодавством є досить високою. У 
випадках, коли на думку керiвництва компанiї iснують значнi сумнiви у збереженi зазначеного 
стану компанiї, у фiнансовiй звiтностi визнаються вiдповiднi зобов’язання. 
8.5. Фiнансовi ризики. 
В процесi своєї господарської дiяльностi компанiя пiдлягає багатьом фiнансовим ризикам, 
включаючи ризик змiни цiн на наданi послуги i кредитнi ризики. Полiтика компанiї по управлiнню 
ризиками направлена на мiнiмiзацiю потенцiйних негативних наслiдкiв для фiнансових операцiй 
компанiї. Грошовi кошти розмiщаються в банках, якi на момент вiдкриття рахункiв мають 
мiнiмальний ризик дефолта, крiм цього фiнансовий стан банку перiодично перевiряється i кошти 
розмiщуються шляхом диверсифiкацiї ризикiв. 
8.6. Операцiї з пов’язаними особами 
Протягом 2015 року компенсацiї провiдному управлiнському персоналу в загальнiй сумi склали 
21,6 тис. грн., в тому числi короткостроковi виплати: 
- заробiтна плата – 15,8 тис. грн.; 
- внески на соцiальне забезпечення – 5,8 тис. грн. 
8.7. Фiнансова звiтнiсть компанiї затверджена Головою правлiння компанiї i пiдлягає 
оприлюдненню. 
 
Голова правлiння ПрАТ “СК “Престиж” Бридун Є.В. 
Головний бухгалтер ТОВ «ЮВIТО «Консалтинг Груп», 
вiдп.до дог. №2015-АС-24 вiд 07.12.2015р. 


