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І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”
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(номер та найменування офіційного друкованого видання)
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3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

в мережі
Інтернет 30.04.2014

(адреса сторінки) (дата)



Зміст

1. Основні відомості про емітента:

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

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

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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
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
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
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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)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
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)
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Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств, тому таблиця
"Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств" не
заповнена. Емітент не проходидив рейтингової оцінки, тому "Інформація про
рейтингове агентство" не заповнена.У зв'язку з тим, що у відповідності до
вимог Рішення Держаної комісії з цінних паперів та фондового ринку 1591
пункт 3.8 "Інформація про органи управління емітента" не заповнюють
емітенти - акціонерні товариства, тому ця інформація відсутня.Інформація про
засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв) відповідно до вимог Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне (закрите)
розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими) акціонерними
товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних
паперів, крім публічних акціонерних товариств, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів не надається. Інформація про чисельність
працівників та оплату їх праці відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які

33. Примітки



здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про дивіденди відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів не надається. Емітент не випускав дисконтні облігації, цільові
(безпроцентні), інші цінні папери, емісія яких підлягає реєстрації, іпотечні
облігації, іпотечні сертифікати, сертифікати ФОН, похідні цінні папери, тому
таблиці "Дисконтні облігації", "Цільові (безпроцентні) облігації", "Інформація
про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації)
(крім іпотечних облігацій , іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)",
"Інформація про похідні цінні папери", "Інформація про зобов'язання емітента
(за іпотечними цінними паперами)", "Інформація про зобов'язання емітента (за
сертифікатами ФОН)", "Інформація про зобов'язання емітента (за іншими
цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами))" не
заповнені.За звітний період емітент не здійснював викуп власних акцій , тому
таблиця "Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду" не
заповнена. Акції емітента випущені в бездокументарній формі, тому
інформація в таблиці щодо виданих сертифікатів акцій відсутня.Опис бізнесу
відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних
паперів, емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів, а також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів не надається. Інформація про обсяги виробництва та реалізації
основних видів продукції та Інформація про собівартість реалізованої
продукції не надається в зв'язку з тим, що емітент здійснює страхову
діяльність. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском
боргових цінних паперів відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про випуски іпотечних облігацій відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними
(закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: а) інформація
про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відповідно
до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а



також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів не надається, б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного
покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим
іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів не надається, в) інформація про заміни іпотечних активів у складі
іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу
іпотечного покриття відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається, г)
відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відповідно до
вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів,
емітентами, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а
також приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не
здійснювали публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних
акціонерних товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних
паперів не надається, ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента
іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття
за станом на кінець звітного року відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними
(закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
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.
Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не
надається. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не
надається. Основні відомості про ФОН відповідно до вимог Положення про
розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили
приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними



(закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про випуски сертифікатів ФОН відповідно до вимог Положення
про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними
(закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне
(відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається.
Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не
надається. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, емітентами,
які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів, а також
приватними (закритими) акціонерними товариствами, які не здійснювали
публічне (відкрите) розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних
товариств, які здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не
надається. Правила ФОН відповідно до вимог Положення про розкриття
інформації емітентами цінних паперів, емітентами, які здійснили приватне
(закрите) розміщення цінних паперів, а також приватними (закритими)
акціонерними товариствами, які не здійснювали публічне (відкрите)
розміщення цінних паперів, крім публічних акціонерних товариств, які
здійснили приватне (закрите) розміщення цінних паперів не надається. У
зв'язку з тим, що випуску цільових облігацій у звітному періоді не
проводилось "Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових
облігацій , виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами
нерухомості)" відсутній . Оскільки особлива інформація протягом звітного
періоду не виникала, тому таблиця"Відомості щодо особливої інформації та
інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду" не
заповнена. У розділі "Інформація про стан корпоративного управління.



III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “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)

13
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

10. Органи управління підприємства
Загальні збори, Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті

ПАТ “Універсал 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*



Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

Номер
ліцензії
(дозволу)

Державний
орган, що

видав

Дата
видачіВид діяльності

1 2 З 4 5

Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

АЕ 08.11.2012 Необмежена190440

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , прогноз щодо продовження

терміну дії виданої ліцензії відсутній
Опис

Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

Добровільне страхування майна [крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та

інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу)]

АЕ 08.11.2012 Необмежена190441

В зв’язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , прогноз щодо продовження

терміну дії виданої ліцензії відсутній
Опис

Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами
[крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту,

відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи

відповідальніст]

АЕ 08.11.2012 Необмежена190442

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , прогноз щодо продовження

терміну дії виданої ліцензії відсутній
Опис

Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

Добровільне страхування наземного транспорту (крім
залізничного)

АЕ 13.12.2012 Необмежена190482

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , прогноз щодо продовження

терміну дії виданої ліцензії відсутній
Опис



Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

АЕДобровільне страхування від нещасних випадків 13.12.2012 Необмежена190483

В зв'язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , продовження терміну дії не

передбачається
Опис

Національна
комісія, що
здійснює
державне

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

АЕДобровільне страхування фінансових ризиків 13.12.2012 Необмежена190484

В зв’язку з тим, що строк дії ліцензії
необмежений , прогноз щодо продовження

терміну дії виданої ліцензії відсутній
Опис

Національна
комісія, що
здійснює

регулювання
у сфері
ринків

фінансових
послуг

Страхування цивільної відповідальності власників наземного
транспорту (включаючи відповідальнсть перевізника)

АЕ 15.10.2013 Необмежена284165

безстроковаОпис

Національна
комісія, що
здійснює

регулювання
У сфері
ринків

фінансових
послуг

АЕМедичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 15.10.2013 Необмежена284167

безстроковийОпис

Національна
комісія, що
здійснює

регулювання
У сфері
ринків

фінансових
послуг

АЕСтрахування вантажів та багажу (вантажобагажу) 15.10.2013 Необмежена284166



Опис безстрокий

Національна
комісія, що
здійснює

регулювання
У сфері
ринків

фінансових
послуг

АЕ 15.10.2013Страхування медичних витрат Необмежена284168

Опис Безстроковий

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

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або

учасника

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

учаснику (від загальної кількості)

Найменування юридичної
особи 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*

0Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бридун Євгеній Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СТ 283919 19.12.2011 Ірпінським MB ГУ МВС України в Київській області
4) рік народження

1971
5) освіта**
Вища економічна, кандидат економічних наук, доцент
6) стаж керівної роботи (років)

**

11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правління приватного акціонерного товариств "Страхова компанія "Еталон"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.07.2010 безстроковий
9) Опис



Повноваження відповідно до Статуту компанії. Винагорода відповідно до штатного розпису. Стаж
керівної роботи - 10 років. Попередні посади такі: ПрАТ "СК "Еталон" - голова правління, ПрАТ
"СК "ПУСК" - голова правління, ПрАТ "СК "КНЯЖА" - начальник фінансово-економічного
управління, ПрАТ "СК "Еталон" - начальник фінансово-економічного управління, HACK
"ОРАНТА" - начальник управління стратегічного аналізу та планування. Змін у персональному
складі у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі 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
Мудрицька Світлана Анатоліївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СО 225613 16.09.1999 Ленінградським РУ ТУ МВС України в м. Києві
4) рік народження**
1960
5) освіта**

Вища економічна
6) стаж керівної роботи (років)

**

**

21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Київської дирекції ПрАТ "СК "КНЯЖА"
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.07.2014 бестроковий
9) Опис
Повноваженняя на підставі довіренності Голови правління. Винагорода виплачувалась відповідно
до штатного розпису. Змін у звітному періоді не було. Непогашених судимостей за посадові та
корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 20 років. Попередня посада Головний бухгалтер
Київської дирекції 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 Надія Володимирівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
CM 577566 02.12.2003 Ірпінським MB ГУ МВС України в Київській обл.



4) рік народження
1979

5) освіта**

Вища економічна
6) стаж керівної роботи (років)**

**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Старший науковий співробітник Інституту з пробем оподаткування ДПА України, директор ТОВ
"ІФР"
8) дата обрання та термін, на який обрано

19.07.2012
9) Опис
Повноваження та обов'язки прописані в Статуті Товариства. Голова Наглядової ради організовує її
роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, обирає
реєстраційну комісію, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та положенням
про Наглядову раду. Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не передбачена.
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі
посадових осіб за звітний період не було. Стаж керівної роботи (років) - 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 Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бридун Тетяна Георгіївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СК 317608 11.09.1996 Вишнівським МВМ ГУ МВС України в Київській обл.
4) рік народження
1948
5) освіта**
Вища економічна
6) стаж керівної роботи (років)

**

**

**

**

25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний бухгалтер Київської обласної ради по туризму та екскурсиям, фізична особа
підприємець
8) дата обрання та термін, на який обрано
19.07.2012 безстроковий
9) Опис



Повноваження та обов'язки прописані в Статуті та в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.
Винагорода за виконання обов'язків Голови Ревізійної комісії не передбачена. Непогашеної
судимості за корисливі та посадові злочини не має. Змін у персональному складі посадових осіб за
звітний період не було. Стаж керівної роботи (років) - 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

Паспортні дані фізичної особи
(серія, номер, дата видачі,
орган, який видав)* або
ідентифікаційний код за

ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість за видами акційВід загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Прізвище, ім'я, по
батькові

посадової особи

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Посада прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

прості
іменні

2 З1 4 $ 95 6 7 10

СТ 283919 14.12.2011 Іртиським
MB ГУ МВС України в

Київській області

Бридун Євгеній
Володимирович

Голова
Правління 27.12.2012 7498 49.9867 7498 0 0 0

Голова
ревізійної
комісії

СК 317608 10.09.1996
Вишнівським МВМ ГУ МВС
України в Київській обл.

Бридун Тетяна
Георгіївна 27.12.2012 3749 24.9933 3749 0 0 0

Голова
Наглядової

Ради

CM 577566 02.12.2003
Ірпінським MB ГУ МВС України

в Київській обл.
Новицька Надія
Володимирівна 27.12.2012 1955 13.0333 1955 0 0 0

13202 88.0133 13202 0 0 0Усього

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



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

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акційДата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
за ЄДРПОУ Місцезнаходження прості

іменні
прості на

пред'явника
привілейовані

іменні
привілейовані
на пред'явника

Від загальної
кількості
акцій (у

відсотках)

Кількість за видами акційПрізвище, ім'я, по
батькові фізичної

особи*

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

паспорт**

Дата
внесення до

реєстру

Кількість
акцій
(штук)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

Бридун Євгеній
Володимирович

СТ 283919 14.12.2011 Ірпінським MB ГУ
МВС України в Київській обл. 27.12.2012 7498 49.9867 7498 0 0 0

Бридун Тетяна
Георгіївна

СК 317608 10.09.1996 Вишнівським МВМ ГУ
МВС України в Київській обл. 27.12.2012 3749 24.9933 3749 0 0 0

Новицька Надія
Володимирівна

CM 577566 02.12.2003 Ірпінським MB ГУ
МВС України в Київській обл. 27.12.2012 1955 13.0333 1955 0 0 0

13202 88.0133 13202 0 0Усього 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім’я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.



VII. Інформація про загальні збори акціонерів

чергові позачергові
Вид загальних зборів*

X

14.02.2013Дата проведення

100Кворум зборів**

1. Про обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та процедуру проведення зборів.
2. Про затвердження нової редакції Статуту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.
3. Про затвердження положення про Загальні збори ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.
4. Про затвердження положення про Наглядову раду ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.
5. Про затвердження положення про Правління ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.
6. Про затвердження положення про Ревізійну комісію ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”.

Опис

чергові позачерговіВид загальних
зборів* X

12.04.2013Дата проведення

100Кворум зборів**

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 2012 р.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2012 р.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” про результати роботи у 2012 р.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2012 р.
6. Про розподіл прибутку ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ” за 2012 р.

Опис



X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що

зареєстрував
випуск

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

Дата
реєстрації
випуску

Міжнародний
ідентифікаційний

номер

Кількість
акцій
(штук)

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість

акцій (грн)

Тип цінного
паперу

21 З 4 5 6 87 9 10

Національна
комісія з цінних

паперів та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна

іменна

Бездокументарні
іменні07.06.2012 94/1/2012 UA4000141766 1000 15000 15000000 100

Цінні папери товариства у звітному році не брали участі в організованих ринках. Фактів лістінгу/делістінгу цінних паперів емітента на
фондових біржах у звітному році не було.Опис



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

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

Орендовані основні засоби
(тис . грн.)

Основні засоби, всього (тис .
грн.)

Власні основні засоби (тис .
грн.)Найменування

основних засобів на кінець
періоду

на кінець
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на початок
періоду

на початок
періоду

1. Виробничого
призначення: 39 0 0 00 39

0 0 0 00 0будівлі та споруди

0 0 390 39 0машини та обладнання
0 0 0 0транспортні засоби 0 0

0 0 00 0 0інші

2. Невиробничого
призначення: 00 0 0 0 0

0 00 0 0 0будівлі та споруди

00 0 0 0 0машини та обладнання

транспортні засоби 0 00 0 0 0

0 00 0 0 0ІНШІ

00 39 0 0 39Усього

Знос 2 тис. грн. Обмеження на використання майна емітента відсутні.Опис

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування
показника За звітний період За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

1502815169

Статутний капітал
(тис. грн.) 1500015000

Скоригований
статутний капітал
(тис. грн)

15000 15000

Опис 2012 р.
Вартість чистих активів Товариства за попередній звітний період не розраховується, оскільки
Товариство створене в 2012 роціі. Вартість чистих активів Товариства за звітний період
розраховується за Методичними рекомендаціями по визначенню вартості чистих активів
акціонерного товариства, схвалені рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. 485.
2013 р.
Методика розрахунку: Чисті активи=Активи-Зобов’язання
Статутний капітал Товариства за станом на 31 грудня 2013 року складає 15 000,0 тис. грн.
Таким чином, вартість чистих активів Товариства в сумі 15169 тис. грн. є більшою, ніж розмір
його зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу. Таким чином, Товариство
дотримується вимог чинного законодавства, а саме п.З ст.155 Цивільного кодексу України та
п. 2.5. Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених розпорядженням
Держфінпослуг від 28.08.2003 року 40).

Висновок

3. Інформація про зобов'язання емітента



Непогашена
частина боргу (тис .

грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток

річних)

Дата
виникнення

Дата
погашенняВиди зобов'язань

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

X о X Xза іпотечними цінними паперами
(за кожним власним випуском):

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 56 X X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X 0 X X

Інші зобов'язання X 1129 X X

Усього зобов'язань X 1185 X X

В статті "Податкові зобовязання" відображено непогашену на звітну дату
заборгованість Товариства з податку на прибуток, строк сплати якого не настав, в
сумі 56 тис. грн.
В статті “Інші зобов’язання’' відображено непогашену на звітну дату
заборгованість Товариства в сумі 1121 тис. грн. за розрахунками за іншими
операціями.

Опис:

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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 2013

Думка аудитора*** умовно-позитивна
XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).



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

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «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

Текст аудиторського висновку (звіту)

Товариство з обмеженою відповідальністю
«АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88,
телефон: (044) 458-53-43, (095) 281-37-20
Web- сторінка: www.a-c-g.com.ua, e-mail: audit@a-c-g.com.ua
Банківські реквізити: п/р 26000143488500 у відділенні 782
AT «УкрСиббанк» м. Києва, МФО 351005,
код за ЄДРПОУ 35316245
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності

4026, видане згідно рішення Аудиторської Палати України
від 27 вересня 2007 року 182/10

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”
СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2013 РОКУ
Акціонерам ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”
Керівництву ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”
Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
І. ЗВІТЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Нами, аудиторами ТОВ «Аудит Консалтинг Груп» (далі-Аудиторська фірма, основні відомості про Аудиторську
фірму наведено у Додатку 1) проведено аудит прикладеної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ” (далі-Товариство, основні відомості про Товариство
наведено у Додатку 1), яка містить:
• баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
• звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік;
• звіт про рух грошових коштів за 2013 рік;
• звіт про власний капітал за 2013 рік;
• описання важливих аспектів облікової політики та інші примітки до фінансової звітності за 2013 рік (надалі разом -
«фінансова звітність»).
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність. Управлінський персонал Товариства несе
відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності згідно нормативних вимог щодо
організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, а також Міжнародних стандартів фінансової звітності та за
такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання
фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора. Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі
результатів аудиту. Ми провели аудит у відповідності з вимогами Закону України «Про аудиторську діяльність»,
Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій
місцевої позики), затверджених Рішенням ДКЦПФР 1360 від 29.09.2011 р. та Міжнародних стандартів контролю
якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання



відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриття
інформації у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор
розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом
господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку
відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом,
та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки. Під час проведеної аудиторської перевірки встановлено, що
облік фінансових інвестицій здійснюється Товариством за фактичною собівартістю придбання таких інвестицій ,
причому їх справедлива вартість, встановлена аудиторами, відрізняється від вартості, за якою вказані фінансові
інвестиції відображаються у звітності, тому ми не можемо дати висновок по вказаним моментам. Обліковою
політикою Товариства не передбачено створення резерву на оплату відпусток працівникам, що не відповідає вимогам
діючих МСБО. Ці обмеження мають незначний вплив на фінансову звітність та стан справ в цілому.
Умовно-позитивна думка. На нашу думку, за винятком впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для
висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність, підготовлена на концептуальній основі Міжнародних
стандартів фінансової звітності, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Приватного
акціонерного товариства “Страхова компанія “ПРЕСТИЖ” станом на 31 грудня 2013 року, а також результати його
діяльності, рух грошових коштів та капіталу за 2013 рік згідно з визначеною концептуальною основою фінансової
звітності та прийнятої облікової політики, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України та
Міжнародних стандартів фінансової звітності.

II. ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Цей розділ аудиторського висновку (звіту) підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при
розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. 1360.

1. ОСНОВИ ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Бухгалтерський облік Товариства ведеться відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, які регламентують
ведення бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова звітність згідно МСФЗ складається на підставі інформації про
активи, зобов’язання , капіталі, господарських операціях і результатах діяльності Товариства за даними
бухгалтерського обліку шляхом трансформації (корегування) статей у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
2. ОСНОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ.
Фінансова звітність Товариства надається у повній відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності, включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти і інтерпретації Радою з Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Компанія здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України і Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку (ПСБО). Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку згідно
П(С)БО з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації у
відповідності до МСФЗ. Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснює оцінку
активів, зобов’язань і витрат на основі принципу обачності.
3. ПЕРШЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ.
Датою створення Товариства є 19.07.2012 р. тому першу повну фінансову звітність, яка буде відповідати всім чинним
МСФЗ, Товариство готує за 2013 рік.
Концептуальною основою фінансової звітності на дату 31.12.2013 р. є бухгалтерські політики, що базуються на
вимогах МСФЗ, включаючи розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті управлінським
персоналом щодо стандартів та інтерпретацій , які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується,
будуть прийняті на дату підготовки управлінським персоналом першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ
за станом на 31.12.2013 р., а також обмеження застосування МСФЗ, зокрема в частині визначення форми та складу
статей фінансових звітів згідно МСБО 1.
Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Визнанню підлягають всі активи і зобов’язання, які
відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості, справедливій або дисконтованій
вартості. Компанія використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне застосування всіх стандартів, які діють на дату
підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ вперше за один звітний період, оскільки немає можливості перерахунку
більш ранньої інформації.
4. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА:
4.1. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ ТА ОСНОВНІ ЗАСОБИ



Обраною обліковою політикою передбачені наступні методи нарахування амортизації необоротних активів:
• Основні засоби- прямолінійним методом;
• Малоцінні необоротні активи (далі - МНМА)— нараховується у розмірі 100% вартості об’єкта у перший місяць
використання;
• Нематеріальні активи- прямолінійним методом.
Для визнання активів основними засобами встановлено вартісний критерій 2500,00 грн. Ліквідаційна вартість
основних засобів, МНМА і нематеріальних активів не розраховується та з метою амортизації прирівнюється до нуля.
Станом на З1 грудня 2013 року первісна вартість, знос та залишкова вартість необоротних активів за видами наведено
у таблиці:
Види необоротних активів Первісна вартість Знос Залишкова вартість
Основні засоби 17 1 16
Інші необоротні матеріальні активи 24 1 23
Нематеріальні активи 142 1 141
РАЗОМ 183
З
180
За 2013 рік Товариство переоцінку об'єктів необоротних активів не проводило.

4.2. ЗАПАСИ
Запаси відображені у звітності Товариства за собівартістю (первісною вартістю), яка складається з прямих та
непрямих витрат, пов’язаних з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання
у запланованих цілях. Вибір для цілей оцінки запасів первісної вартості (собівартості) обґрунтовується тим, що
внаслідок існування інфляційних процесів в економіці ця оцінка буде нижчою із двох нормативно передбачених
оцінок запасів (собівартість та чиста вартість реалізації).
Станом на кінець звітного періоду у складі виробничих запасів Товариство обліковує:
1) залишок по рахунку бухгалтерського обліку 22 “Малоцінні та швидкозношувальні предмети” -2 тис. грн.;
2) залишок по рахунку бухгалтерського обліку 20 “Виробничі запаси”-3 тис. грн.
4.3. ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги становить на останню звітну дату 54 тис. грн. і складається з
наступних статей :
Дебетове сальдо по рахунках Сума, тис. грн. Характер заборгованості
361 “Розрахунки з вітчизняними страхувальниками ” 54 Обліковується дебіторська заборгованість за договорами
страхування

4.4. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Станом на 31/12/2013 року залишок на рахунку 35 „Короткострокові фінансові інвестиції” складає 15922 тис. грн., а
саме придбані пакети цінних паперів:
Назва

Код ЄДРПОУ
Кількість Номінальна вартість
грн.
Вартість пакету грн.
ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА» акції прості,іменні 36756658 11 600 000
0,25 14 422500
ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» 35918704
87 1000 500 000
Публічне акціонерне товариство «Ардер» 35416011 600000 0,25 750 000
ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс»
35043708 50 500 250 000
Всього: - 12 337 000 - 15 922 500
Облік фінансових інвестицій ведеться Товариством за фактичною (історичною) собівартістю придбання таких
інвестицій . Аудиторам стала відома інформація щодо справедливої вартості зазначених інвестицій , яка становила
згідно біржових котирувань у грудні 2013 року 13345 тис. грн. Таким чином, якби Товариство відобразило вартість
фінансових інвестицій за справедливою вартістю, збитки від переоцінки цих активів становили би 2577 тис. грн. і
вплинули на показники фінансової звітності Товариства за 2013 рік. У зв’язку із цим аудитори не згодні із такою
оцінкою фінансових інвестицій і не підтверджують їх вартість в сумі 15 922 тис. грн.
4.5. ГРОШОВІ КОШТИ
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31 грудня 2013 року складають (тис. грн.):
Грошові кошти 31 грудня 2013 року
Готівка 0
Рахунки в банках 1167
Всього 1167



5. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА:
Склад власного капіталу Товариства (тис. грн.):
31/12/2013 р.
Статутний капітал 15000
Резервний капітал 28
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 282
Всього: 15310
5.1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Відповідно до пп.4.1, 4.2 Статуту ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”, зареєстрованого Святошинською районною в місті Києві
державною адміністрацією 01.03.2013р., статутний капітал Товариства становить 15 000 000 (п'ятнадцять мільйонів)
гривень, розділений на 15 000 (п'ятнадцять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1000 (одна
тисяча) гривень кожна.
Заборгованість зі сплати внесків до статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2013 року відсутня. Акцій ,
викуплених Товариством у акціонерів, на кінець 2013 року немає.
Формування статутного капіталу Товариства здійснювалось засновниками 18.07.2012 року шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок ПрАТ «СК «Престиж» 265063019628 в ПАТ Банк «Національні інвестиції»,
МФО 300498 таким чином:

Засновник Кіль-кість акцій , шт. Загальна номінальна вартість акцій , грн. Форма внеску
до статутного капіталу Назва, і дата
документа про сплату статутного
капіталу Обсяг сплаченої частини, грн. Сплачена
частка статутного капіталу, % до заявленої
1. ТОВ «Класик Трейд» 14910 14910000,00 грошові кошти Платіжне доручення 70 від 18.07.2012 14910000,00 100,0
2. ТОВ «Фондовий Форекс» 45 45000,00 грошові кошти Платіжне доручення 14 від 18.07.2012 45000,00 100,0
3. ТОВ «КУА «Профіт-Інвест» 45 45000,00 грошові кошти Платіжне доручення 616 від 18.07.2012 45000,00 100,0
Всього: 15000
15 000 000,00 - - 15 000 000,00 100,0
Таким чином, на основі вищевикладеного ми можемо стверджувати, що заявлений статутний капітал ПрАТ «СК
«ПРЕСТИЖ» сформовано та сплачено відповідно до вимог чинного законодавства України виключно грошовими
коштами у розмірі 15 000 000 (п’ятнадцять мільйонів) гривень 00 копійок, що складає 100 (сто) відсотків зафіксованої
в Статуті суми статутного капіталу.
Товариство дотримується вимог щодо мінімального розміру статутного капіталу страховика, встановленого Законом
України “Про страхування” в сумі, еквівалентній 1 млн. євро (за курсом, встановленим НБУ на 31/12/2013р. в сумі
11,04153 грн. за 1 ЄВРО сплачений статутний капітал Товариства становить 1,4 млн. ЄВРО).
5.2. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ
Резервний капітал за станом на кінець звітного періоду становить 28 тис. грн. за рахунок розподілу прибутку за 2012

5.3. НЕРОЗПОДІЛЕНИЙ ПРИБУТОК (НЕПОКРИТИЙ ЗБИТОК).
За результатами діяльності за 2013 рік Товариство отримало прибуток у сумі 282 тис. грн., залишок нерозподіленого
прибутку, відображеного у рядку 1420 балансу на кінець звітного року, становить 282 тис. грн.

6. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА:
6.1. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31 грудня 2013 року страхові резерви Товариства становили 5099 тис. грн., при цьому частка
перестраховиків у цих резервах становить 4266 тис. грн. Відповідно до вимог законодавства Товариство обліковує
страхові резерви на рахунку бухгалтерського обліку 49 “Страхові резерви”.
6.2. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
В статті балансу “Поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом” відображено непогашену на звітну дату
заборгованість Товариства з податку на прибуток, строк сплати якого не настав, в сумі 56 тис. грн.
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю становить 8 тис. грн. станом на кінець звітного року.
В статті балансу “Інші поточні зобов’язання” відображено непогашену на звітну дату заборгованість Товариства в
сумі 1121 тис. грн. за розрахунками за іншими операціями.

7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОБСЯГ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ(ЧИСТОГО ЗБИТКУ) ТОВАРИСТВА:
За результатами діяльності за 2013 рік Товариство отримало прибуток у сумі 282 тис. грн.
Основними статтями доходів Товариства у звітному періоді є:
Чисті зароблені страхові премії 787
Дохід від зміни інших страхових резервів 0
Інші операційні доходи 56
Інші доходи 500
Разом доходи 1343
Основними статтями витрат Товариства у звітному періоді є:
Чисті збитки з страхових виплат 42

рік.



Адміністративні витрати 212
Витрати на збут 239
Інші операційні витрати 12
Інші витрати 500
Податок на прибуток 56
Разом витрати 1061

8. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВАРТОСТІ ЧИСТИХ АКТИВІВ ВИМОГАМ
ЗАКОНОДАВСТВА:
Аудиторами було здійснено розрахунок вартості чистих активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ” (далі - Товариство). Для проведення розрахунку використано баланс
Товариства станом на 31 грудня 2013 року. Для розрахунку вартості чистих активів використані наступні показники
балансу Товариства за станом на 31.12.2013 року:
Показники Код
рядка Сума, тис. грн.
АКТИВИ
1. Необоротні активи: 1095 180
Нематеріальні активи (залишкова вартість) 1000 141
Основні засоби (залишкова вартість) 1010 39
Інші довгострокові фінансові інвестиції 1035 0
2. Оборотні активи: 1195 21414
Запаси 1100 5
Дебіторська заборгованість 1125, 1130, 1135, 1140, 1155 54
Поточні фінансові інвестиції 1160 15922
Гроші та їх еквіваленти 1165 1167
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 4266
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
3. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 1595 5099
4. Поточні зобов’язання: 1695 1185
Поточна кредиторська заборгованість 1615, 1620, 1625, 1630, 1650 64
Інші поточні зобов’язання 1690 1121
Розрахунок вартості чистих активів:
Активи- Зобов’язання = (п.1 + п.2)-(п.З + п.4) = (180 + 21414)-(5099 + 1185) = 15310 тис. грн.
Висновок: Статутний капітал Товариства за станом на 31 грудня 2013 року складає 15 000,0 тис. грн. Таким чином,
вартість чистих активів Товариства в сумі 15310 тис. грн. є більшою, ніж розмір його зареєстрованого та сплаченого
статутного капіталу. Таким чином, Товариство дотримується вимог чинного законодавства, а саме п.З ст.155
Цивільного кодексу України та п. 2.5. Ліцензійних умов провадження страхової діяльності, затверджених
розпорядженням Держфінпослуг від 28.08.2003 року 40).
9. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО НАЯВНОСТІ СУТТЄВИХ НЕВІДПОВІДНОСТЕЙ МІЖ ФІНАНСОВОЮ
ЗВІТНІСТЮ, ЩО ПІДЛЯГАЛА АУДИТУ, ТА ІНШОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ, ЩО РОЗКРИВАЄТЬСЯ ЕМІТЕНТОМ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ПОДАЄТЬСЯ ДО НКЦПФР РАЗОМ З ФІНАНСОВОЮ ЗВІТНІСТЮ
Під час розгляду аудиторами інформації, що розкривається Товариством у відповідності до Положення про порядок
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 2826 від 03.12.2013р., нашої
уваги не привернув жоден факт, який дав би нам підстави вважати, що існують суттєві невідповідності між
фінансовою звітністю, перевіреною аудитором, та іншою інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР.

10. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИЩОДО ВИКОНАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ (10 І БІЛЬШЕ ВІДСОТКІВ
ВАРТОСТІ АКТИВІВ ТОВАРИСТВА ЗА ДАНИМИ ОСТАННЬОЇ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ)
ВІДПОВІДНО до
ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"

Факти щодо виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої
річної фінансової звітності) відповідно до ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" у 2013 році відсутні.
11. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИЩОДО СТАНУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ СТАНУ
ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ
"ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА"
На розгляд аудиторам був наданий звіт про корпоративне управління Товариства за 2013 рік. Під час розгляду цієї
інформації, що розкривається Товариством у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів, затвердженого Рішенням НКЦПФР 2826 від 03.12.2013р., нашої уваги не привернув жоден факт,
який дав би нам підстави вважати, що існують суттєві невідповідності між фінансовою звітністю, перевіреною
аудитором, та іншою інформацією, представленою емітентом до НКЦПФР у звіті про корпоративне управління.
Основними напрямами корпоративного управління Товариства є:
- встановлення стратегічних цілей діяльності страхової компанії та контроль за їх досягненням, включаючи



управління страховими ризиками та внутрішнього контролю;
- розподіл повноважень між органами управління;
- попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між учасниками, страховиками, клієнтами та
контрагентами;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
- визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про страхову компанію.
Принципи корпоративного управління ПрАТ „СК „ПРЕСТИЖ”, що затверджуються Загальними зборами учасників,
планується вдосконалювати шляхом внесення доповнень, пов’язаних з формуванням міжнародною та національною
практикою стандартів корпоративної поведінки, урахуванням специфіки роботи страхової компанії, керуючись
інтересами учасників, працівників, страхувальників, контрагентів та інших осіб, зацікавлених у діяльності ПрАТ „СК
„ПРЕСТИЖ”.
У Товаристві обов’язки внутрішнього аудитора виконує головний бухгалтер.
12. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТА ОЦІНКИ АУДИТОРОМ РИЗИКІВ СУТТЄВОГО
ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОКШАХРАЙСТВА
Відповідно до Міжнародних стандартів аудиту аудиторами було ідентифіковано і оцінено ризики суттєвого
викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства та виконано всі необхідні аудиторські процедури, характер,
час та обсяг яких відповідають оціненим ризикам суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. В результаті цих
аудиторських процедур аудитори не знайшли жодних підтверджень, що свідчили б про наявність суттєвих викривлень
у фінансовій звітності Товариства за звітний період внаслідок шахрайства. Проте через властиві обмеження аудиту
існує неминучий ризик того, що деякі суттєві викривлення фінансової звітності можна не виявити навіть у тому разі,
якщо аудит належно сплановано і виконано відповідно до Міжнародних стандартів аудиту.

13. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ, ПЕРЕДБАЧЕНОЇ ЧАСТИНОЮ ДРУГОЮ СТ.71 ЗАКОНУ
УКРАЇНИ «ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА»:
Під час проведення аудиту нами не була отримана інформація та не виявлені ознаки, що вказували б на можливий
факт невідповідності фінансово-господарської діяльності Товариства вимогам законодавства України. Протягом
звітного року Товариством сплачено штрафних санкцій на суму 12 тис. грн., в тому числі за втрату бланків полісів - З
тис. грн., за порушення договірних умов-9 тис. грн. Інших фактів порушення встановленого порядку ведення
бухгалтерського обліку, за виключенням тих, що зазначені у попередніх параграфах цього звіту, та несвоєчасного
подання звітності нами не встановлено.

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А 006035, чинний до 26.12.2015р.) Ю. С. Щоткіна

Дата видачі аудиторського висновку: 24 квітня 2014 року
Адреса: 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88

Додаток 1
до аудиторського висновку (звіту)
щодо річної фінансової звітності
ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”
станом на 31 грудня 2013 року

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ:
Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»
Код за ЄДРПОУ 35316245
Дані Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого АПУ
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів 4026, видане згідно з Рішенням Аудиторської
Палати України від 27 вересня 2007 року 182/10, термін чинності Свідоцтва продовжено до 05 липня 2017 року за
Рішенням Аудиторської палати України від 05 липня 2012 року 252/3
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого Комісією
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних
учасників ринку цінних паперів, видане НКЦПФР 30 січня 2014 року, реєстраційний номер Свідоцтва: 192, серія та
номер Свідоцтва: П 000192, строк дії Свідоцтва з ЗО січня 2014 року по 05 липня 2017 року
Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській перевірці Щоткіна Юлія Степанівна сертифікат аудитора
серії 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
ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО СТРАХОВИКА:
Повна назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО



“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”
Код за ЄДРПОУ 38272117
Місцезнаходження 03142, м. Київ, вул. Василя Стуса, буд. 35/37
Дата державної реєстрації 19.07.2012 р. Святошинською районною в м. Києві державною адміністрацією
Основні види діяльності згідно статутних документів за КВЕД: 65.12- інші послуги види страхування, крім
страхування життя
Чисельність працівників на звітну дату 13
Дані про ліцензії на здійснення страхової діяльності Ліцензії серії АЕ 190440 - 190442 від 08.11.2012 року, 190482
- 190484 від 13.12.2012 року та 284165-284168 від 05.11.20ІЗроку.
Всього десять ліцензій із безстроковим терміном дії.
Кількість відокремлених підрозділів -
ВІДОМОСТІ ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ НА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ:
Дата та номер договору Договір від 11 березня 2014 року 8
Період, яким охоплено проведення аудиту 01 січня 2013 року-31 грудня 2013 року
Дата початку та дата закінчення аудиту 11 березня 2014 року-24 квітня 2014 року

Генеральний директор ТОВ «Аудит Консалтинг Груп»
(сертифікат серії А 006035, чинний до 26.12.2015р.) Ю. С. Щоткіна



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

2013 2 11

02 0 0

0 оз о

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): Зміна акціонерів. Унесення змін 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 І

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 10

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 складі наглядової ради комітетів

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)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, 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?

Не належитьЗагальні
збори

акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

до
компетенції
жодного



органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Ні НіТак Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні НіТакТак

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету НіТак Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу Ні НіТак Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради Так Ні Ні Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії НіТак Ні Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу Ні НіТак Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради Ні НіТак Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні НіТак

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій НіТак Ні Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій Ні НіТак Ні

Затвердження зовнішнього аудитора Ні НіТак 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): Інші документи відстуні, або
описані в Статуті компанії



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

Публікується у
пресі,

оприлюднюється
Документи
надаються

для
ознайомлення
безпосередньо

Інформація
розміщується
на власній
інтернет-
сторінці

акціонерного
товариства

Копії
документів
надаються
на запит
акціонера

Інформація
розповсюджується

на загальних
зборах

в
загальнодоступній

інформаційній
базі даних

НКЦПФР про
ринок цінних

паперів

в
акціонерному
товаристві

Фінансова звітність,
результати діяльності Так ТакТак 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 НіТак

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) Інформація про зовнішнього
аудитора наглядової ради
фінансової установи,

призначеного протягом року.
Товариство створене в 2012 році.



Зовнішній аудит проводився за
2013 рік ТОВАРИСТВОМ З

ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ?АУДИТ
КОНСАЛТИНГ ГРУП? Дані
Свідоцтва про внесення до

Реєстру суб?єктів аудиторської
діяльності Свідоцтво про

внесення до Реєстру суб?єктів
аудиторської діяльності 4026,

видане згідно рішення
Аудиторської палати України від
27 вересня 2007 року 182/10,
термін дії свідоцтва до 05.07.2017
р. Телефони (044) 458-53-43, (095)
281-37-20 Місцезнаходження

03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-
А, к.88 Електронна адреса

audit@a-c-g.com.ua Інформація
про діяльність зовнішнього
аудитора, загальний стаж
аудиторської діяльності.

Загальний стаж аудиторської
діяльності ТОВ «АУДИТ

КОНСАЛТИНГ ГРУП» більше 5
років. Інформація про діяльність
зовнішнього аудитора, кількість

років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій

установі.

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) Зміна аудитора ні 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) інші відсутні



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

Так Ні

З власної ініціативи X

За дорученням загальних зборів X

XЗа дорученням наглядової ради

XЗа зверненням виконавчого органу

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
відсутній

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ» 1. Мета провадження діяльності
страховика. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг з
усіх видів страхового захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб та здійснення
фінансової діяльності в межах, визначених чинним законодавством. Предметом діяльності
Товариства є проведення страхування, перестрахування, страхове посередництво, допоміжні
послуги зі страхування та здійснення фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 2. Факти дотримання/недотримання
принципів чи кодексу корпоративного управління (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року. Принципи
корпоративного управління - викладені на підставі загальноприйнятих міжнародних
стандартів корпоративного управління та з урахуванням національних особливостей і
досвіду принципів та рекомендацій, необхідних для удосконалення практики
корпоративного управління в Україні. Кодекс корпоративного управління містить важливі
принципи та рекомендації щодо якісного та прозорого управління товариством, дотримання
яких має допомогти товариствам у підвищенні їх інвестиційної привабливості та
конкурентоспроможності. Страховик дотримується в своєї діяльності вищезазначених
принципів. 3. Інформація про власників істотної участі: - Бридун Євгеній Володимирович; -
Бридун Тетяна Георгіївна; - Новицька Надія Володимирівна. Всі власники істотної участі
відповідають встановленим законодавством вимогам. Склад власників істотної участі
протягом року не змінювався. 4. Інформація про склад наглядової ради страховика та її
зміну за рік, у тому числі утворені нею комітети; Склад Наглядової ради: - Голова -
Новицька Надія Володимирівна. Голова Наглядової ради Товариства відповідають
встановленим законодавством вимогам. Склад Наглядової ради протягом року не
змінювався. Комітети Наглядової ради не створювались. 5. Виконавчим органом є
Правління Компанії Склад Правління: Голова Правління -Бридун Євгеній Володимирович.
Змін в складі Правління за звітний період не відбувалось. Голова Правління Товариства
відповідає встановленим законодавством вимогам. 6. Факти порушення членами
виконавчого органу страховика внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг - відсутні. Під час перебування у
складі виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звіті осіб, факти невиконання
фінансових зобов'язань, неплатоспроможності Товариства та факти застосування санкцій з
боку Нацкомфінпослуг до Товариства відсутні. Санкції з боку Нацкомфінпослуг особисто до
членів наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались. 7. Інформація
про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до страховика, в
тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу Протягом року заходи впливу
не застосовувались органами державної влади до страховика, в тому числі до членів
наглядової ради та виконавчого органу. 8. Розмір винагороди за рік членів наглядової ради
та виконавчого органу страховика Члени наглядової ради виконують свої обов’язки на
безоплатній основі. Розмір заробітної плати Голови Правління Товариства за 2013 р.
становить 3370,58 грн. 9. Фактори ризику, що впливали на діяльність страховика протягом
року Значними факторами ризику, що впливали на діяльність страховика протягом року є
негативні тенденції, які спостерігались в економіці України протягом 2013 років. 10.
Наявність у страховика системи управління ризиками та її ключові характеристики У
страховій компанії створена система управління ризиками. Управління ризиками є



складовою частиною загальних вимог до системи корпоративного управління. Ця функція
передбачає впровадження методів управління ризиками та аналізу оцінки та контролю
ризиків. Система управління ризиками включає в себе відповідальність за виявлення та
оцінку ризиків, організаційну структуру, включаючи обмеження прийняття рішень,
процедури планування та складання звітності. 11. Інформація щодо результатів
функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані,
зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до
положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Порушень ведення бухгалтерського обліку
внутрішнім аудитом не виявлено. 12. Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті страховика розмір, або про їх відсутність. Протягом року
відчуження активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті страховика розмір не
було. Активи, що перевищують встановлений у статуті підприємства розмір не купувалися.
13. Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті страховика розмір. Купівлі-продажу активів в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті страховика розмір, протягом звітного періоду не
відбувалося. 14. Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. Операції з пов'язаними
особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання,
проведені протягом року відсутні. 15. Інформація про використані рекомендації (вимоги)
органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо
аудиторського висновку. Згідно з Вимогами до аудиторського висновку при розкритті
інформації емітентами цінних паперів, затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 29 вересня 2011 р. N 1360, аудиторський висновок, який
подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі і Комісія) при
розкритті інформації емітентами цінних паперів, складено відповідно до вимог Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
(далі - MCA), зокрема до MCA 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності", MCA 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора", MCA 706
"Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора". 16.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові). Відповідно до статуту
Компанії п.10.8.13 зовнішнього аудитора призначає Наглядова рада. Так, рішення
Наглядової ради 04/01-2013 від 1 лютого 2013 року аудитором призначено код за ЄДРПОУ
35316245, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ
КОНСАЛТИНГ ГРУП», 03134 м. Київ, вул. Симиренка 26-А, к.88.17. Інформація про
діяльність зовнішнього аудитора: Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» дані Свідоцтва про внесення до
Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів
аудиторської діяльності 4026, видане згідно рішення Аудиторської палати України від 27
вересня 2007 року 182/10, термін дії свідоцтва до 05.07.2017 р. Дані Свідоцтва про внесення
до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів Свідоцтво про
внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів серії АВ

000136, видане відповідно до рішення НКЦПФР від 11.09.2012р. 1226, термін дії
свідоцтва до 05.07.2017р. Інформація про аудиторів, що брали участь в аудиторській
перевірці Щоткіна Юлія Степанівна: сертифікат аудитора серії 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 діяльності - 6 років. Кількість років, протягом яких надає аудиторські
послуги такій фінансовій установі - надає послуги Товариству перший рік; Інших



аудиторських послуг, протягом звітного року страховикові не надавалося. Випадків
виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора не було; Стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України
протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що
підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг; До аудитора Аудиторською палатою України
протягом року стягнення не застосовувались. Фактів подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, не виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. Крім того, протягом року для
отримання ліцензій на провадження видів страхування Компанія користувалась послугами
Аудиторської фірми «Рада Лтд». Аудиторської фірмою проводилось підтвердження
формування статутного капіталу, а також щодо підтвердження перевищення вартості нетто-
активів (чистих активів) над розміром статутного капіталу ПрАТ «СК «ПРЕСТИЖ» станом
на 30.06.2013 р. відповідно до вимог Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Відповідно до статуту Компанії п.10.8.13
зовнішнього аудитора призначає Наглядова рада. Так, рішення Наглядової ради 07/01-
2013 від 24 вересня 2013 року аудитором призначено Код ЄДРПОУ 20071290, ТОВ
“Аудиторська фірма «Рада Лтд», м. Київ, Залізничне шосе, 47, поштова адреса та фактичне
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37. Найменування ТОВ “Аудиторська
фірма “Рада Лтд” дані Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності від 18.05.2001 р. 1575
(продовжено рішенням Аудиторської палати України від 31.03.2011 р. 229/4 - до 31.03.16
р.). Сертифікат аудитора серія А Аудиторської палати України 005378 (термін чинності
продовжено Рішенням Аудиторської палати України від 28.04.2013 265/2 - до 28.04.18 р.).
Дані Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть
проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку
цінних паперів Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів від 19.02.2013 р. Серія П

000028 (строком дії до 31.03.16р.). Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм,
які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів
від 19.02.2013 р. Серія П 000028 (строком дії до 31.03.16р.). Дані Свідоцтва про внесення до
Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів,
які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ відповідно до
Розпорядження Нацкомфінпослуг від 11 липня 2013 р. 2193, реєстраційний номер 41(
строк дії свідоцтва до 31 березня 2016 року). Інформація про аудиторів, що брали участь в
аудиторській перевірці Маслова Світлана Миколаївна, сертифікат серії А 005378 від
28.04.94 р. (строк дії до 28 квітня 2018 року). Телефони тел./факс 507-25-56, тел. 254-27-91.
Поштова адреса м. Київ, Залізничне шосе, 47, поштова адреса та фактичне
місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул. Лейпцігська, 2/37. Загальний стаж аудиторської
діяльності - 20 років. Кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій
фінансовій установі - надає послуги Товариству перший рік. Інших аудиторських послуг,
протягом звітного року страховикові не надавалося. Випадків виникнення конфлікту
інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора не було. Стягнення,
застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання
недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком,
виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. До
аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались.
Фактів подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, не виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг. 18. Інформація щодо захисту страховиком прав споживачів фінансових послуг.
Страховиком встановлено звичайний механізм розгляду скарг споживачів. Всі скарги,
пропозиції, відгуки та зауваження споживачів послуг Товариства (надалі - заяви)



реєструються в журналі реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян встановленої форми.
Скарги уповноважені розглядати: Голова правління -Бридун Євгеній Володимирович.
Протягом звітного року скарг стосовно надання фінансових послуг товариство не
отримувало. Судових позовів до товариства стосовно надання фінансових послуг не було. 19.
Інформація про корпоративне управління у страховика, подання якої передбачено законами
з питань регулювання окремих ринків фінансових послуг та/або прийнятими згідно з
такими законами нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг. Корпоративне управління у страховика
здійснюється на загальних підставах у відповідності 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 відсутній



коди
Дата(рік, місяць,

число) 2014 І 01101
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“ПРЕСТИЖ”

за ЄДРПОУПідприємство 38272117

Територія

Організаційно-
правова форма
господарювання
Вид економічної
діяльності

Середня кількість
працівників

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

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

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

за КОАТУУ 8038600000

за КОПФГ 230

за КВЕД 65.12

13

м. Київ, вул. Василя Стуса 35/37

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2013 р.

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Код
рядкаАктив

1 2 З 4 5

І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 75 141 01012012

1001 75 142 01012012первісна вартість

1002 0 010120121накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 01012012

Основні засоби: 1010 0 39 01012012

1011 0 41 01012012первісна вартість

1012 0 2 01012012знос
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 01012012

1016 0 0 01012012первісна вартість

1017 0 0 01012012знос

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 01012012



1021 0 010120120первісна вартість

1022 0 0 01012012накопичена амортизація
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 0 0 010120121040

0 01012012Відстрочені податкові активи 01045

01050 0 01012012Гудвіл

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

1095 180Усього за розділом І 75 01012012

II. Оборотні активи
1100 1 01012012Запаси 5

Виробничі запаси 1101 0 0 01012012

Незавершене виробництво 1102 0 0 01012012

Готова продукція 1103 010120120 0

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 54 010120120

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 0 0 01012012

з бюджетом 1135 0 0 01012012
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 01012012

1140 0 0 01012012з нарахованих доходів

010120121145 0 0із внутрішніх розрахунків

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0 01012012

Поточні фінансові інвестиції 1160 14923 15922 01012012

Гроші та їх еквіваленти 1165 1082 1167 01012012

Готівка 1166 0 0 01012012

Рахунки в банках 1167 1082 1167 01012012

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 01012012

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 4266 01012012

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань 1181 00 01012012
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 01012012

резервах незароблених премій 1183 0 4266 01012012



1184 О О 01012012інших страхових резервах

Інші оборотні активи 1190 0 0 01012012

Усього за розділом II 1195 16006 21414 01012012

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття 1200 0 0 01012012

1300 16081Баланс 21594 01012012

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

Код
рядкаПасив

І. 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 01415 28 01012012

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 28 282 01012012

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

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

Інші резерви 1435 0 0 01012012

Усього за розділом І 1495 15028 15310 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 50 5099 01012012
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду) 1531 0 0 01012012

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду) 1532 0 0 01012012

резерв незароблених премій ; (на початок звітного
періоду) 1533 50 5099 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 50 5099 01012012

III. 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 0 0 01012012

за розрахунками з бюджетом 1620 З 56 01012012
за у тому числі з податку на прибуток 1621 З 56 01012012

1625 0 0 01012012за розрахунками зі страхування

1630 0 0 01012012за розрахунками з оплати праці

1635 0 0 01012012за одержаними авансами

1640 0 0 01012012за розрахунками з учасниками

1645 0 0 01012012із внутрішніх розрахунків

1650 0 8 01012012за страховою діяльністю

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 1000 1121 01012012
Усього за розділом III 1695 1003 1185 01012012

IV. 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 16081 21594 01012012
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коди
Дата(рік, місяць,

число) 2014 І 011 01

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ

“ПРЕСТИЖ”
Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2013 р.

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

період попереднього
року

Код
рядкаСтаття За звітний період

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг) 2000 0 0

Чисті зароблені страхові премії 2010 787 34

Премії підписані, валова сума 2011 11353 34

Премії, передані у перестрахування 2012 9783 0

Зміна резерву незароблених премій , валова сума 2013 5049 0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій 2014 4266 0

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( -42 ) ( 0 )

Валовий:
прибуток 2090 745 34

збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0

Інші операційні доходи 2120 56 0

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 ( 212 ) ( 3 )

Витрати на збут 2150 ( 239 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 2180 ( 12 ) ( 0 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю ( 0 )2181 ( 0 )



Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції ( 0 )2182 ( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 338 31

2195 ( 0 ) ( 0 )збиток

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 500 15000

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 )

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

( 500 )Інші витрати 2270 ( 15000 )

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

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 338 31

збиток ( 0 )2295 ( 0 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 56 З

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 282 28

( 0 )збиток 2355 ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

період попереднього
року

Код
рядкаСтаття За звітний період

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 282 28

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 47 0

Витрати на оплату праці 2505 44 0

Відрахування на соціальні заходи 2510 17 0

Амортизація 2515 З 0



Інші операційні витрати 2520 352 З
Разом 2550 463 З

IV. 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
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коди
Дата(рік, місяць,

число) 2014 І 011 01

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ

“ПРЕСТИЖ”
Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2013 р.

За аналогічний
період попереднього

року

Код
рядкаСтаття За звітний період

1 2 З 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

3006 0 0у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування ЗОЮ 0 0

Надходження від отримання субсидій , дотацій ЗОН 0 0

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1100 1000

Надходження від повернення авансів 3020 0 0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 10 0

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 11301 84

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0

Інші надходження 3095 229 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 10384 ) ( 0 )
Праці 3105 ( 38 ) ( 0 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 18 ) ( 0 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 7 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість ( 0 )3117 ( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів ( 0 ) ( 0 )3118

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 )



Витрачання на оплату повернення авансівЛ:(1> ( 1000 )3140 ( 0 )
( 0 )Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами 3150 ( 34 ) ( 0 )

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

( 24 ) ( 0 )Інші витрачання 3190

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1135 1084

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 77

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

3220 0 0дивідендів

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 ( 1000 ) ( 15000 )3255

необоротних активів ( 50 ) ( 75 )3260

( 0 )3270 ( 0 )Виплати за деривативами

( 0 )Витрачання на надання позик 3275 ( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці ( 0 )3280 ( 0 )

( 0 )Інші платежі ( 4 )3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -1050 15002

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 15000

Отримання позик 3305 0 0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 0 0

Інші надходження 3340 0 о
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на сплату відсотків ( 0 )3360 ( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди ( 0 )3365 ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у ( 0 ) ( 0 )3375



дочірніх підприємствах

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 15000
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 85 1082
Залишок коштів на початок року 3405 1082 0

3410Впливе 0 0нтздрв|іних курсів на залишок коштів
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коди
Дата(рік, місяць,

число) 2014 І 01 І 01
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ

ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ
“ПРЕСТИЖ”

Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2013 р.

За аналогічний період
попереднього рокуЗа звітний періодКод

рядкаСтаття
надходження видаток надходження видаток

21 З 4 5 6

І. 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 о

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

3523 0 0 о о

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій 3524 0 0 0 о
Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0

Фінансові витрати 3540 X 0 X о
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 о



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

3553 0 0 о о

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 о
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 о
Сплачені відсотки 3585 X 0 X о
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 о X

3220 0 X о Xдивідендів

Надходження від деривативів 3225 0 X о X

Надходження від погашення
позик 3230 0 X 0 X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235 0 X о X

Інші надходження 3250 0 X 0 X



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 X 0 X ( 0 )

необоротних активів 3260 X 0 X о
Виплати за деривативами 3270 X 0 X о
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X о
Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280 X 0 X о

Інші платежі 3290 X 0 X о
Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 о

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 X 0 X

3305Отримання позик 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 о
Погашення позик 3350 X 0 X о
Сплату дивідендів 3355 X 0 X о
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X о
Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365 X 0 X о

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві 3370 X о X о
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375 X 0 X о

Інші платежі 3390 X 0 X о
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 3410 0 0 0 0

року
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коди
2014 I 011 01Дата(рік, місяць, число)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА
КОМПАНІЯ “ПРЕСТИЖ”Підприємство за ЄДРПОУ 38272117

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 2013 р.

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капіталСтаття Код рядка Всього

1 2 З 4 5 6 7 108 9

Залишок на
початок року 4000 15000 0 0 0 28 0 0 15028

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 00 0 28 0 0 15028

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 282 0 0 282

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0



Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

04111 0 00 0 00 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

0 004112 0 0 0 00

Накопичені
курсові різниці 0 00 0 04113 0 0 0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

0 00 04114 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід о о0 0 04116 0 0 0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

0 04200 0 00 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

0 0 04205 0 0 00 0

Відрахування до
резервного
капіталу

04210 28 -28 0 00 о о

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

0 0 00 0 04215 0 0

0 оСума чистого 4220 0 0 0 00 0



прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 о оо о о

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240 0 0 0 о оо о о

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 о оо о о

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260 0 0 0 0 0 00 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 о оо о о
Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 о оо о о

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

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291 0 0 0 0 0 00 0



частки в
дочірньому
підприємстві

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 28 254 0 0 282

Залишок 4300 15000 0 0 28 282 0 0 15310
кіне
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Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примітки до річної фінансової звітності
за 2013 рік ПрАТ “СК “ПРЕСТИЖ”
1. Основи подання фінансової звітності
Бухгалтерський облік компанії ведеться відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, іншими
нормативними актами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні. Фінансова
звітність згідно МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання , капіталі,
господарських операціях і результатах діяльності компанії за даними бухгалтерського обліку
шляхом трансформації (корегування) статей у відповідності до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності.
2. Основи надання інформації.
Фінансова звітність компанії надається у повній відповідності до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти і інтерпретації Радою
з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Компанія здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України і
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (ПСБО). Фінансова звітність складається на основі
даних бухгалтерського обліку згідно П(С)БО з внесенням корегувань, проведенням пере
класифікації статей з метою достовірного надання інформації у відповідності до МСФЗ. Для
складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснює оцінку активів,
зобов’язань і витрат на основі принципу обачності.
3. Перше застосування МСФЗ.
За 2013 р. складається перша попередня фінансова звітність компанії, яка відповідає МСФЗ.
Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1. Інформація надана відносно одного
звітного періоду 2013 р. В примітках розкривається інформація про основні корегування у
відповідності до МСФЗ. Оцінки відносно вхідних залишків балансу станом на 01.01.2013 р., а
також сум, які стосуються всіх інших періодів, наданих у фінансовій звітності відповідно до
МСФЗ, здійснюються у відповідності до міжнародних стандартів. Визнанню підлягають всі активи
і зобов’язання, які відповідають критеріям визнання згідно МСФЗ.
Всі визнані активи і зобов’язання оцінюються відповідно до МСФЗ по собівартості, справедливій
або дисконтованій вартості. Компанія використовує вимоги МСФЗ про ретроспективне
застосування всіх стандартів, які діють на дату підготовки фінансової звітності згідно МСФЗ
вперше за один звітний період, оскільки немає можливості перерахунку більш ранньої інформації.
Компанія ретроспективно застосувала стандарти МСБО 16, МСБО 38 з дати свого створення для
перерахунку балансової вартості основних засобів і нематеріальних активів.
Для розуміння всіх існуючих корегувань Балансу і Звіту про прибутки і збитки, компанія надала
узгодження статей власного капіталу відповідно до МСФЗ і раніше застосовуваними правилами
обліку П (С)БО на дату переходу 01.01.2013 р. В узгодженні розмежовуються зміни у зв’язку з
переходом на нову облікову політику і виправленні помилок.
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало оцінку
активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності.
Основні зміни в порівнянні з фінансовою звітністю компанії у відповідності до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку полягають в списанні активів, які не відповідають критеріям
визнання у відповідності до МСФЗ, перекласифікацією статей активів, визнанням витрат у
відповідності з принципом нарахування і нової облікової політики. Зміни пов’язані з переходом на
МСФЗ, відображені шляхом корегувань відповідних статей балансу в кореспонденції з
нерозподіленим прибутком на початок 2013 р.
4. Облікова політика
1. Основа ведення бухгалтерського обліку.



Бухгалтерський облік компанії ведеться у відповідності до Закону України “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших
нормативних актів, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Фінансова звітність по Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ) складається на
підставі інформації про активи, зобов’язання, капіталі, господарських операціях і результатах
діяльності компанії за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (корегувань) статей
у відповідності до вимог МСФЗ.
2. Основи надання інформації.
Фінансова звітність компанії надається у повній відповідності до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності, включаючи всі прийняті раніше Міжнародні стандарти і інтерпретації Радою
з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ). Інформація надається виходячи із базису
оцінки по історичній вартості (собівартості).
Для складання фінансової звітності у відповідності до МСФЗ керівництво здійснювало оцінку
активів, зобов’язань, доходів і витрат на основі принципу обачності. Оцінка здійснюється відносно
справедливої вартості фінансових інструментів.
3. Грошові кошти компанії.
Грошовими коштами та їх еквівалентами в компанії вважати грошові кошти на поточних
рахунках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі Компанії, грошові
документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність компанії
складається в національній валюті України - гривні.
Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в якому
вони виникають.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в
іноземній валюті перераховуються і відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.
4. Оренда.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі
ризики і вигоди, пов’язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв
визначених в МСБО 17 “Оренда”. Всі інші види оренди класифікуються як операційна оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами компанії за
найменшою із вартостей або за справедливою вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних
орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в баланс як
зобов’язання по фінансовій оренді, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Орендні платежі операційної оренди відображаються в звіті про фінансові результати пропорційно
відповідно до періоду оренди. У випадку надання в операційну оренду майна компанії, суми
орендних платежів відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахування за поточний
період.
5. Визнання доходів і витрат.
Доходи компанії визнаються доходами на основі принципів нарахування, коли існує впевненість,
що в результаті операції станеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути
достовірно визначена.
Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься, виходячи з принципу
нарахування.
Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу. Витрати,
пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом.
6. Основні засоби.
Основні засоби компанії обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до
МСБО 16 “Основні засоби”.
Основні засоби-це матеріальні активи компанії, строк корисного використання яких більше
одного року і які утримуються для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні
послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей . До основних засобів компанії
відносять активи первісна вартість яких становить від 2500,00 грн.
Основні засоби компанії обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за
окремими класами. Готові до експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі



основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу придбання, але
не введення в експлуатацію основних засобів.
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість
придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і доведенням об’єкта до експлуатації.
Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими
витратами на їх створення. Під час вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю
відшкодування відповідно до МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Ліквідаційна вартість-це сума грошових коштів, яку компанія очікує отримати за актив при його
вибутті після закінчення строку корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття.
У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо оцінити або сума її
неістотна , ліквідаційна вартість не визначається.
Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається
керівництвом компанії. За результатами щорічної інвентаризації основних засобів строк їх
корисного використання може переглядатись.
Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється
рівним терміну дії договору лізингу (строку оплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням
строку корисного використання цього об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів
починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду
по мірі їх виникнення. Вартість суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів
капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової
вартості складного об’єкту, а операція по заміні розглядається як реалізація (вибуття) старого
компонента.
На дату звітності для оцінки основних засобів використовувати первинну вартість.
У випадку наявності факторів знецінення активів, відображати основні засоби за мінусом збитку
від знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”
7. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи компанії обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно
МСБО 38 “ Нематеріальні активи”.
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми,
можуть бути ідентифіковані (відокремлені від компанії) і утримуються компанією на протязі
періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів і послуг;
- права на об’єкти промислової власності;
- авторські та суміжні з ними права;
- інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість
придбання і затрати, пов’язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із всіх затрат на
виробництво і підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідні
роботи) визнаються в період їх виникнення.
Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо:
- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних
вигод, які перевищать його початково оцінений рівень ефективності;
- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної
ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.



Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх
експлуатації. Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем вводу в
експлуатацію.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з
врахуванням морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або
інших факторів, а також строків використання подібних активів.
На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого
знецінення згідно МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
8. Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39.
Зменшення корисності активів.
Компанія відображає необоротні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення
відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності компанія може визначати ознаки знецінення активів:
- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались;
- старіння чи пошкодження активу;
- суттєві негативні зміни в технологічній , ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність
компанія, протягом звітного періоду або очікувані найближчим часом;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни
в наступному періоді, які негативно впливають на діяльність компанії.
У випадку наявності ознак знецінення активів, компанія визначає суму очікуваного
відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу-це найбільша з двох оцінок:
справедливої вартості за мінусом затрат на продаж і цінністю використання. Якщо сума
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від
знецінення в звіті про фінансові результати з одночасним зменшенням балансової вартості активу
до суми відшкодування.
Специфіка діяльності компанії передбачає обліковувати всі підприємства, як єдину одиницю, що
генерує грошові потоки, тому знецінення окремого активу, у випадку відсутності ознак знецінення
одиниці в цілому, у звітності не відображається.
9. Компанія для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат на
позики, згідно МСБО 23. Витрати на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з
залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з
відображенням у фінансовій звітності.
10. Запаси.
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2.
Собівартість придбаних запасів складається із вартості придбання і інших витрат, безпосередньо
пов’язаних з їх придбанням.
11. Дебіторська заборгованість.
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова.
Для відображення безнадійної дебіторської заборгованості на підприємстві може створюватись
резерв сумнівних боргів.
12. Зобов’язання і резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в компанії здійснюється відповідно до МСБО 37
“Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи”.
Зобов’язання компанії класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і
поточні (строк погашення до 12 місяців).
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі за первісною
вартістю яка дорівнює справедливій вартості отриманих товарів або послуг.
Компанія переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан
короткострокової, коли станом на дату балансу, за умовами договору до повернення частини
боргу залишається менше 365 днів.
Компанія формує страхові резерви з метою покриття збитків, які можуть виникнути.



Компанія визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, докладаючись на оцінку
ймовірності їх виникнення і суми погашення, отриманої від експертів.
13. Винагорода працівникам.
Всі винагороди працівникам в компанії обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19
“Виплати працівникам”. В процесі господарської діяльності компанія сплачує обов’язкові внески в
Пенсійний фонд і інші фонди соціального страхування за своїх працівників, в розмірі
передбаченому законодавством України.
14. Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності компанії
відповідно до МСБО 12 “Податки на прибуток”.
Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються
із суми поточного і відстроченого податку на прибуток.
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Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу
(прибутку) за рік, який обчислюється згідно податкового законодавства України.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що
наявність майбутнього оподатковуваного доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові
активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.
15. Власний капітал.
Статутний капітал, включає в себе внески акціонерів.
Компанія визнає резервний фонд власного капіталу, який сформований згідно статуту компанії.
Компанія нараховує дивіденди акціонерам, і визнає їх як зобов’язання на звітну дату лише в тому
випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається зборами акціонерів.
16. Сегменти.
У зв’язку з тим, що компанія займається одним видом діяльності, сегменти не виділяються.
У випадку розширення масштабів діяльності компанії і появі нових видів виробництва чи послуг,
компанія буде надавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ “Операційні сегменти”.
17. Пов’язані особи.
У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язані особи в компанії
відсутні.
18. Події які виникли після звітної дати.
Керівництво компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і перелік
уповноважених осіб, які можуть підписувати звітність.
При складанні фінансової звітності компанія враховує події, які виникли після звітної дати, і
відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСФЗ 10.
19. Форми фінансової звітності.
Компанія визначає форми надання фінансової звітності у відповідності до рекомендацій МСФЗ 1.
Баланс складається методом поділу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається методом поділу витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі надається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7.
Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності до вимог, викладених у всіх МСБО.
5. Примітки до звіту про фінансові результати
5.1. Дохід від основної діяльності
Тис. грн.
2013 р. 2012р.
Чисті зароблені страхові премії
787
34
5.2. Інші операційні доходи



Тис. гри.
2013 р. 2012р.
Дохід від регрес них вимог
Комісійна винагорода згідно агентських договорів
Інші доходи
Всього 0
46
10
56

5.3. Інші операційні витрати
Тис. гри.
2013 р. 2012р.
Інші операційні витрати (штрафи, пені, неустойки)
Всього 12
12 -
5.4. Інші доходи
Тис. гри.
2013 р. 2012р.
Дохід від реалізації фінансових інвестицій
Всього 500
500 15000
15000
5.5. Інші витрати
Тис. грн.
2013 р. 2012р.
Собівартість реалізованних фінансових інвестицій
Всього 500
500 15000
15000

5.6. Елементи операційних витрат
Тис. грн.
Найменування показників 2013 р. 2012р.
Матеріальні затрати 47
Витрати на оплату праці 44
Відрахування на соціальні заходи 17
Амортизація З
Інші операційні витрати 352 З
Разом 463 З
5.7. Податок на прибуток
Тис. грн.
Найменування показника 2013 р. 2012р.
Поточний податок на прибуток 56
З

Оподаткування страхових компаній у 2013 р. здійснюється наступним чином:
За результатами діяльності до 31 грудня 2013 року страховики, які отримують доходи від
провадження страхової діяльності, крім діяльності з виконання договорів довгострокового
Страхування ЖИТТЯ та пенсійного страхування у межах недержавного пенсійного забезпечення
відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ), а також від
діяльності, що не пов'язана із страхуванням, обчислюють та сплачують податок на прибуток таким
чином: { Абзац перший пункту 8 підрозділу 4 розділу XX із змінами, внесеними згідно із Законом



N 4057-VI ( 4057-17 ) від 17.11.2011 } Протягом звітного податкового року страховики щокварталу
сплачують податок за ставкою 3 відсотки суми страхових платежів, страхових внесків, страхових
премій , отриманих (нарахованих) страховиками - резидентами протягом звітного періоду за
договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на території України або за
її межами. Всі інші доходи страхових компаній оподатковуються за ставкою 19%.
6. Примітки до Балансу
Основні засоби
Тис. грн.
Малоцінні необоротні матеріальні активи Автомобілі Інші основні засоби Будинки, споруди
Всього
Первісна вартість на 01.01.2013 р. 0 0 0 0 0
Надійшло за рік 0 0 41 0 41
Передача 0 0 0 0 0
Вибуття 0 0 0 0
Первісна вартість на 31.12.2013 р. 0 0 41 0 41
Накопичена амортизація на 01.01.2013 р. 0 0 0 0 0
Амортизація за період 0 0 2 0 2
Вибуття 0 0 0 0 0
Накопичена амортизація на 31.12.2013 р. 0 0 2 0 2
Залишкова вартість на 01.01.2013 р. 0 0 0 0 0
Залишкова вартість на 31.12.2013 р. 0 0 39 0 39
6.1. Нематеріальні активи
Тис. грн.
2013 р.
Первісна вартість на початок року 75
Надійшло за рік 67
Первісна вартість на кінець року 142
Знос на початок року -
Нараховано амортизації за рік 1
Знос на кінець року 1
Вибуло протягом року
Балансова вартість на 31.12.2013 141
Нематеріальні активи компанії складаються із ліцензій .
6.2. Поточні фінансові інвестиції
Класифікація фінансових інвестицій на 01.01.2013 р. здійснювалась згідно МСФО 32 і 39.
Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2013 р.

Назва

Код ЄДРПОУ
Кількість Номінальна вартість
грн.
Сума, грн.
Вартість пакету грн.
ПАТ «ЗНВКІФ «АМРІТА» акції прості,іменні 36756658 11 600 000
0,25 14 422 500 14 422500
ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест» 35918704
87 1000 500 000 500 000
Публічне акціонерне товариство «Ардер» 35416011 600000 0,25 750 000 750 000
ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс »
35043708 50 500 250000 250 000
Всього: - 12 337 000 - 15 922 500 15 922 500



6.3.Запаси
Тис. гри.
01.01.2013 р. 31.12.2013 р.
Виробничі запаси 1 5
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього 1 5

6.4. Поточна дебіторська заборгованість
Тис. грн.
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги 01.01.2013 р. 31.12.2013 р.
Розрахунки з вітчизняними покупцями 0 54
Резерв сумнівних боргів 0 0
Всього 0 54

6.5.Грошові кошти та їх еквіваленти
Тис.грн
01.01.2013 р. 31.12.2013 р.
Грошові кошти в національній валюті 1082 1167
Грошові кошти в іноземній валюті
Всього 1082 1167

6.6. Статутний капітал .
На 31.12.2013 р. Статутний капітал компанії складав 15 000 000,00 грн.( п’ятнадцять мільйонів
гривень 00 копійок). З моменту створення компанії з 19.07.2012 року Статутний капітал
сформований і сплачений учасниками повністю.
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6.7. Довгострокові зобов’язання та забезпечення.
В склад майбутніх витрат і платежів входять зміни резервів компанії.
Тис. грн.
Назва строки балансу 01.01.2013 р. 31.12.2013 р.
Сума страхових резервів 50 5099
Частка перестраховиків у резервах 0 4266
6.8. Кредиторська заборгованість.
Тис. грн.
Інша поточна кредиторська заборгованість 01.01.2013 р. 31.12.2013 р.
Розрахунки з бюджетом 3 56
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 8
Інші поточні зобов’язання 1000 1121
Всього 1003 1185

7. Оцінка адекватності активів.
Оцінка адекватності активів проводилась фахівцем з актуарних розрахунків та фінансової
математики КарташовЮ.М. Методика оцінки адекватності активів розроблена з урахуванням
вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 “Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома
особливості складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти
фінансової звітності”. Згідно проведених розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених
премій станом на 31.12.2013 становить 5099,0 тис. грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків



станом на 31.12.2013-0,00 тис.грн.
Резерв незароблених премій , сформований відповідно до законодавства, становить 5099,00 тис.
грн., що відповідає розміру резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки
адекватності страхових зобов’язань.
Детальний розрахунок адекватності активів і методологія розрахунку, надається у звіті про оцінку
адекватності страхових зобов’язань ПрАТ «СК» Престиж» разом з Додатками 1 і 2.
Вищенаведений звіт компанія подає разом з фінансовою звітністю.
8. Інші зміни
8.1. Зміни в обліковій політиці компанії.
Фінансова звітність компанії за 2013 р. надається згідно облікової політики у відповідності до
МСФЗ .
8.2. Виправлення помилок.
Виправлення помилок у фінансовій звітності відображено ретроспективно. Основна помилка
пов’язана з невірним відображеням в обліку деяких груп активів, зокрема основні засоби і інші
поточні активи.
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8.3. Сегменти.
Через специфіку діяльності компанії господарсько-галузеві і географічні сегменти не виділені.
8.4. Умовні зобов’язання і операційні ризики.
Хоча в економічній ситуації України помітні тенденції до покращення, економічна перспектива
України в багатьох випадках залежить від ефективності економічних заходів, фінансових
механізмів і монетарної політики, які застосовує уряд, а також розвиток фіскальної, правової і
політичної системи.
Українське податкове, валютне і митне законодавство досить часто міняється і має суперечливе
трактування. Нещодавні події, які відбулись в Україні показали, що податкові органи можуть
зайняти більш жорстку позицію при трактуванні законодавства і перевірці податкових
розрахунків, і як наслідок можуть бути донараховані податки, пені, штрафи.
На думку керівництва компанії, станом на 31.12.2013 р., відповідні положення законодавства
інтерпретовані їм коректно, тому ймовірність збереження фінансового стану, в якому знаходиться
компанія у зв’язку з податковим, валютним і митним законодавством є досить високою. У
випадках, коли на думку керівництва компанії існують значні сумніви у збережені зазначеного
стану компанії, у фінансовій звітності визнаються відповідні зобов’язання.
8.5. Фінансові ризики.
В процесі своєї господарської діяльності компанія підлягає багатьом фінансовим ризикам,
включаючи ризик зміни цін на надані послуги і кредитні ризики. Політика компанії по управлінню
ризиками направлена на мінімізацію потенційних негативних наслідків для фінансових операцій
компанії. Грошові кошти розміщаються в банках, які на момент відкриття рахунків мають
мінімальний ризик дефолта, крім цього фінансовий стан банку періодично перевіряється і ко
розміщуються шляхом диверсифікації ризиків.
8.6. Фінансова звітність компанії затверджена Головою правління компанії і підлягай ^оприлюдненню.
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